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Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΕ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ Γ'.

Τή τετάρτη, 1/13 νοεμβρίου, έγένετο μετά 
μεγάλης ποφατάξεως ή ενθρόνισες τοϋ νέου 

πατριάρχου ’Ιωακείμ τοϋ Γ'. Ή Α. Θ. Πανα- 
γιο'της μετά τών σεβασμιωτάτων άγιων ’Ε

φέσου Άγαθαγγέλου, τέως τοποτηρητοΰ, 
Δέρκων Ίωακεϊμ καί της λοιπής συνοδείας 

μετέβη περί μεσημβρίαν είς τά ανάκτορα, 
όπου έτυχεν άκροάσεως καί εξαιρετικής δε- 
ξιώσεως παρά τής Α. Μεγαλειο'τ. τοΰ Σουλ
τάνου, τιμηθείς συνάμα καί διά τής μεγάλης 

ταινίας τοϋ αύτοκρατορικοϋ παρασήμου Με- 
δζιτιε Α' τάξεως· έκεϊθεν δέ, συνοδευο'μενος 
ύπό τών μελών τής'Ιεράς Συνόδου, τοϋ ’Εθνι

κού Μικτού Συμβουλίου καί λοιπών μετέβη 
είς τήν 'Υψηλήν Πύλην πρός έπέσκεψιν τών 

ύπουργών, καί μετά ταΰτα είς Φανάριον περί 
τήν 3 μετά μεσημβρίαν, όπου έγένετο έν τώ 
πατριαρχικοί ναω, έν μέσω άπειρου λαοΰ, συρ- 
ρεύσαντος πανταχοθεν τής πρωτευούσης, ή 
συνήθης τελετή τής ένθρονίσεως. Έν τή περι- 
στάσει ταύτη ό πατριάρχης έξεφώνησεν άπό 

τοΰ θρόνου αύτοΰ τόν έπόμ.ενον λόγον, οστις 
δύναται νά θεωρηθη οΐονεί τό πρόγραμμα, 

καθ’ δ θέλει πολιτευθή, άναλαμβάνων τό 
άξίωμα είς δ έκάλεσεν αύτόν έν ταϊς παραύ- 

σαις κρισίμοις περιστάσεσιν ή ομόθυμος τοΰ τε 
κλήρου καί τοϋ λαοΰ ψήφος.

Ό λόγος τοϋ πατριάρχου Ιωακείμ έχει 
ούτως.

Σίβασ^ιιωταιοι έν Χγιΰτω άδε.1<ροϊ, π.εςι- 
σπονάαστοι .Ιογάόις ζοΰ evcefovc ήμων 

Γένους χαί .Ιοιπον φι,Ιόχξίστον εχχ.Ιη- 

βι'ααμα,·

Άνεςιχνιάστω θεία βουλή, ήμεϊς, ό μικρός έν 
τοϊς γεραρόϊς άδελφόϊς καί νεώτερος έν τή ιερά χο
ρεία τών ιεραρχών τής άγιωτάτης ταύτης τοΰ άγα - 
Οοδο'του ουρανίου πατρδς ήμών Εκκλησίας, ένώ έν 
τή πολλαπλή ποιμαντορική ήμών εύτελεία καϊ α
δυναμία έποιμαίνομεν τδ τοΰ Κυρίου θεοσεβές ποίμνιον 
τής τών θεσσαλονικε'ων άποστολικής Έκκλησίας, 
έγκαρδίως φιλοΰντε; αύτδ καϊ ύπ’ αύτοΰ άμοιβαίως 
άντιφιλουμενοι, προσκαλούμενα νΰν μετά τήν έναγ- 
χος άποβίωσιν τοΰ αειμνήστου πατριάρχου κυροΰ 
Ίωακεϊμ τοΰ Β', τοΰ ήμετέρου ίδίφ άςιοσεβάστου 
πνευματικοΰ πατρδς, προστάτου καϊ ευεργέτου — ου 
τήν μακαρίαν ψυχήν άναπαύσαι Κύριος έν σκηναΤς 
δικαίων— προσκαλούμεΟα ΐν’άναβώμον τάς βαθμίδας 
τοΰ άγιωτάτου καϊ γεραιτάτου τουτου άποστολικοΰ 
οικουμενικού θρόνου.

Άνεςιχνιάστω θεία βουλή, ήμεϊς, ό μικρότερος 
καϊ νεώτερος έν τόϊς ίεράρχαις άδελφοϊς καϊ έν το~ς 
ποιμέσιν εύτελής καϊ πάντων τών ποιμαντορικών 
χαρισμάτων έστερημένος, εύοοκία τοΰ τά ασθενή 
Οεραπευοντος καϊ τά έλλείποντα πανσόφως καϊ άκα- 
ταλήπτως άναπληροΰντος παναγίου καϊ τελεταχικοΰ 
Πνεύματος, έκλογή δε τοΰ γεραροΰ ϊεραρχικοΰ συλλό 
γου τών έν Χριστώ αγαπητών ήμΤν αδελφών καϊ τών 
εύγενών λογάδων τοΰ χριστεπώνυμου πληρώματος καϊ 
υψηλή αύτοκρατορική επιδοκιμασία καϊ επινεύσει τής 
Λ. Α. Μεγαλειότητος, τοΰ φιλολάου ήμών άνακτος 
Σουλτάν Άπτοΰλ Χαμϊτ χάν έφενδου ήμών, προσ
καλούμενα ?ν’ άναλάβωμεν τούς οιακας τοΰ χηρευ- 
σαντος οϊκουμενικοΰ θρόνου, τοΰ θρόνου τούτου, τοΰ 
τής ίερας καϊ ορθοδόξου ήμών Έκκλησίας έγκαλλω- 
πίσματος.
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ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ.
‘Ανεξιχνίαστοι θεία βουλή τδν θρόνον των άγιω- 

τάτων χαέ σοφοτάτων πατριάρχων, τών Χρυσοστό- 
μων, τών Γρηγορίων, τών Φωτίων χαί τοσουτων 
άλλων έπΔε'χτών" έπ) άγιό-ητι χα'ι σοφία, τον 
θρόνον, όν ήγίασαν κα'. έκλεισαν οί άγιώτατοι έχεϊνοί 
άρχιθύται κα'ι ποιμένες διά τών σοφών χα'ι αθανάτων 

συγγραμμάτων αύτών, διά τοΰ υπέρ τής δρθοδοξίας 
ζήλου κα'ι τών άκαμάτων αγώνων, διά τής ίσαγγέλου 
πολιτείας, διά τής ύπέρ ταύτης κα'ι τοΰ χριστεπώ
νυμου λαοΰ μαρτυρικής αύτών ομολογίας, δι’ ών 
πάντων τοΰτον μέν σεβαστόν κα'ι περίπυστον παρά 
πασι κατέστησαν, τό δε ορθόδοξον τοΰ Κυρίου πλή

ρωμα άπό παντός ανιαρού προεφύλαξαν καέ Οεοφιλώς 
έποδηγε’τησαν, τόν θρονον, λέγομεν, τοΰτον προσκα
λούμενα ίν’ άνέλθωμεν ήμεϊς, οΐτινες εις τδ ύψος τής 
σοφίας καέ τής άγιότητος έκείνων άτενίσαι ίλιγ- 
γιώμεν, τδν δέ ιμάντα τών υποδημάτων αυτών όίψαι 
καν φόβω συνεχόμεθα.

Με'γα τδ έλεος τοΰ Ί'ψίστου. Μεγάλη ή συγκα- 
τάβασις καέ ανεξιχνίαστος ή θεία αύτοΰ βουλή. Ό 
Θεός τοΰ ελέους κα'ι τής χάριτος, δ αείποτε τά μωρά 
καέ έξουθενημένα τοΰ κόσμου έκλέγων είς εύόδωσιν 
τής ’Εκκλησίας καέ έχπλήρωσιν τοΰ Ευαγγελίου τοΰ 
άγαπητοΰ αύτοΰ υίοΰ, Κυρίου δέ ήιιών Ίησοΰ Χρι- 

στοΰ, παρεϊδε φιλευσπλάγχνως τά πολλά -ήμών α
μαρτήματα καέ τάς πολλαπλας ελλείψεις, καέ ή- 
γειρεν ήμϊς είς επίσκοπον τοΰ πρώτου τουτου τής 
’Ορθοδοξίας θρόνου· ώς ανεξερεύνητα τά κρίματα Κυ
ρίου καέ ανεξιχνίαστοι αί όδοέ αύτοΰ.

Άλλά, προσφιλεϊς έν Χριστώ άδελφοέ και πατέρες | 
καέ φιλ.όχριστον εκκλησίασμα, ό περίπυστος ουτος 
θρόνος τών Γρηγορίων, τών Χρυσοστόμων, τών Φω
τίων, τών Μιχαήλ, τών Γενναδίων, τών Γρηγορίων, 
ή μεγάλη αυτή τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησία, ή έπέ 
αιώνας την ίεράν δαδα τοΰ ακηράτου τής ορθοδοξίας 
φωτδς ώς σύμβολου ίερώτατον καέ άγιώτατον έν χερσέ 

κρατοΰσα καέ τδν νόμον διά τών άγίων Συνόδων παν
ταχοΰ γής όπου οί εις Χριστόν πιστεύοντες, μετα- 
λαμπαδοΰσα, φεΰ I έταπεινώΟη καέ έξηπορήθη ένεκα 
τών ανωμαλιών τών καιρικών περιστάσεων καέ πολ
λών άλλων αντίξοων καέ οδυνηρών συναντημάτων.

Ό γεραρδς οικουμενικός θρόνος, ή Μεγάλη τοΰ 
Χριστοΰ 'Εκκλησία, τδ παλλάδιον τοΰτο τής ορθο
δοξίας καέ ό θεσμοφύλαξ αύτής, ή μυριάδας είδωλο - 
λατρών χαέ άλλων άθεων χα'ι άπιστων είς τήν τοΰ 
Χριστοΰ μάνδραν συναγαγοΰσα καέ τδ θεϊον τοΰτο 
ίργον εύαγγελιχώς έκπληρώσασα, ούχέ δέ προσηλυ- 
τιστιχώς διά χρηματικών μέσων κα'ι παντοίων άλ- ι 

λων άθεμίτων τεχνασμάτων τοΰτο έπιδιώξασα, 
ίσταται ούχέ όπου έδει 'έστασθαι. Είς τοΰτο δέ καέ 
ήμεϊς πάντες τά πνευματικά αύτής τέκνα ού μικρόν 
συνεβάλομεν, ήμεϊς αύτοέ οίονεέ παρασκευάσαντες 
τήν παροΰσαν αύτής όδυνηράν κατάστασιν.

Τδν έν τοιαύτη μέν ταπεινώσει διατελοΰντα κατά 
τά προλεχθέντα, άλλ’ ούχ ήττον πάντοτε υψηλόν καέ 
άγιώτατον τοΰτον θρόνον και φάρον φαεινόν τής άχη- 
ράτου ορθοδοξίας —ού τδ έσωτερικδν θεϊον μεγαλεϊον 
πύλαι "Αιδου ούχ ίσχύσουσι χαταστρέψαι — προσ- 
χαλούμεθα κατά συγκατάβασιν πολλήν (να δια-
δεχθώμεν.

Τής περέ τούτου φωνής τοΰ ίεροΰ ήμών κλήρου 
χαέ τοΰ εύσεβοΰς πληρώματος άμα τοϊς ώσέν ήμών 
ένηχηθείσης, τδ μέν τούς πάλαι άρχιθύτας, τά γέρα 
αύτών καέ τήν λαμπρότητα τοΰ θρόνου άναπολή- 
σαντες είς τδν νοΰν ήμών, τδ δέ τήν περικυχλοΰσαν 
αύτδν κατάστασιν ύπ’ <?ψιν έχοντες χαέ τά πάλαι 
τοϊς παροΰσιν είς σύγχρισιν μικράν παραβαλόντες,
δεινώς τή άληθεία συνεκινηθημεν καέ έκλαύσαμεν. — 
Έκλαύσαμεν έπέ τή άπωλεία τοΰ παρεληλυθότος 
άγχθοΰ· έθρηνήσαμεν έπέ τή παρουση συμφορά- άπο- 
βλέψαντες δέ καέ είς τήν ήμετέραν ασθένειαν χαέ 
έλαχιστότητα, είδομεν πόσον συγκαταβατιχώς έξε- 
λέγημεν είς διαδοχήν τοΰ άοιδίμου ήμών γέροντος· 
πόσον έπιειχώς έθεωρήθημεν ίκανοέ, ώστε άναλαβεϊν 
τούς οΐαχας τοΰ άγιωτάτου τούτου θρόνου έν ούτω 
χαλεποϊς καιροϊς χα'ι άποδυθήναι είς τδν αγώνα τοΰ 
συναγαγεϊν τά έσκορπισμένα καέ έπιδέσαι τά συντε
τριμμένα- πόσον δέ μακράν έσμέν τοΰ χρησίμου έ
χείνου, δν έγερεϊ Κύριος «είς καιρόν έπ’ αύτής». 
(Σ*φ·  10, 4).

Στρατιώτης ίμιας τοΰ Κυρίου κληθε'ντες καέ τώ 
Οείω αύτοΰ θελήματι ύποταγήν έκ παίδων έπαγγει- 
λάμενοι «ό'τι πειθαρχεϊν δεϊ τώ Θεώ», έτι δέ αρχήν 
ιδίαν καέ άπαράβατον έχοντες, οπερ καέ γραφικόν — 
ό'τι δ ποιμήν ανήκει ούχέ είς εαυτόν, άλλά τή ’Εκ
κλησία καέ τώ ποιμνίω αύτοΰ — άπείθειαν άντικρυς 
τώ Θεώ κα'ι αμάρτημα ήγησάμεθα τδ ν’ άντιτά- 
ξωμεν άρνησιν είς τήν δι’ ύμών καλέσασαν ήμας 
Οείαν αύτοΰ φωνήν. Διδ ένΟαρρυνθεντες καέ τήν θείαν 
αύτοΰ δύναμιν κα'ι άντίληψιν έπικαλεσάμενοι, έκύ-
ψαμεν τδν αύχένα, ώς πειθηνίω στρατιώτη έμπρέπει, 
καέ ιδού παριστάμεθα έν μέσω ύμών συντετριμμένη 
τή καρδία ά/ελθόντες τάς βαθμίδας τοΰ πενθοΰντος
τουτου θρονου έπί τε τή παρακμή τοΰ άρχαίου αύτοΰ 
μεγαλείου καέ κάλλους κα'ι τή στερήσει τοΰ άρτι 
πρδς Κύριον μεταστάντος άξιου έπισχόπου αύτοΰ.

ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ.

dO6tv άπονέμοντες ύμϊν μέν, ώ γεράσμιοι και πε- 
φιλημένοι άδελφοέ καέ πατέρες, τδν αδελφικόν έγ- 
χάρδιον ασπασμόν κχέ τήν βαθεϊαν ήμών εύγνωμο- 
σύντ,ν έπέ τή ύμετέρα συγκαταβάσει διά τήν εκλο
γήν ήμών τοΰ έν ύμϊν έλαχίστου, ύμϊν δέ, ώ εύ-
γενεϊς τοΰ Γένους έπίλεκτοι, τάς έγχαρδίους ήμών 
εύχάς κα'ι ευλογίας σύν τή έχδηλώσει τών πρδς ύμας 
εύγνωμονων αισθημάτων ύμών, εύλογοΰμεν πάντας 
ύμας τούς έγγύς χαέ τούς μακράν, ω φιλόχριστον 
άθροισμα, έπευχόμενοι ύμϊν και τή κατ' οίκον ’Εκ
κλησία ύμών παν άγαθδν χαέ σωτήριον. Ιδού τδν 
αύχένα κλίνχντε; εις τήν φωνήν ύμών τήν προσχα- 
λοΰσαν ήμας έπέ τήν άκανθώδη καέ τεθλιμμένην
δδδν, παριστάμεθα έν μέσω ύμών, ούδέν μεθ' ήμών 
φέροντες, ούδέ αρετήν, ούδέ σοφίαν, ούδέ έτερόν τι 
άρίζηλον άγαθδν, ούδέν προσκομίζοντες τών προσόν
των έκείνων τών άγίων καέ αειμνήστων προκατόχων 
ήμών, δι’ ών άπδ τοΰ θρόνου τούτου έπέλαμψεν ή 
θεία χάρις τοϊς άπανταχοΰ πασι, διότι ευτέλεια καέ
αδυναμία κα'ι καθυστέρησες έν πασιν ή ήμετέρα
επαγγελία. Ούδέν έπαγγελλόμεθα άνευ ύμών καέ τής 
ύμετέρας συντόνου συνεργασίας, τής έν τώ νόμοι 
στηριζομενης καέ έκ τοΰ νόμου άπορβεούσης.

Ό θρόνος, γεραροέ άδελφοέ κα'ι προσφιλή τέκνα, 
πάσχει δεινώς, πάσχει έσωθεν πάσχει έξωθεν· κα
ταπολεμείται δρατώς τε κα'ι άοράτως· έπιβουλεύε- 
ται πανταχόθεν στερείται τών πάντων. Τοιαΰτα 
καέ τηλικαΰτα τά περιχυχλοΰντα αύτδν πλεϊστα δει
νά, άτινα μόνον στερρά θέλησις, μεγάλη ευσυνειδη
σία, αύστηροτάτη αύταπάρνησις καέ αφιλοκέρδεια 
καέ σύντονος προσοχή κα'ι έργασία δυνατόν ν’ άπο- 
σοβήσωσιν. Εύκαιρον ί’να κατανοηθή ότι πάντα τά 

καθ’ ήμας πάσχουσι νόσον δεινήν, άπειλοΰσαν απώ
λειας κάέ συμφοράς μείζονας, καέ άπαιτοΰσαν δρα- 1 
στικά μέσα θεραπείας πρδς σωτηρίαν. ’Ανάγκη ί’να 
πάντες, κλήρος τε καέ λαός, συναισθανθώμεν ότι έ
σμέν συνυπαίτιοι τών συμφορών κα'ι επομένως δφεί
λομεν άμοιβαίως καέ άλληλεγγύως όπως συνεργασθώ- 
μεν ύπέρ τής σωτηρίας. Δέον ίνα άπδ κοινού συνο 
μολογήσωμεν τά πολλά ήμών πταίσματα, τά είς τήν 
παρακμήν καέ άποσύνθεσιν έκατέρωθεν συντελέσαν- 
τα. Πρέπει ί’να πάν μέλος υγιές τής Εκκλησίας άπο- 
δυόμενον τδν παλαιόν τής αμαρτίας άνθρωπον άνα-
γεννηθή διά τής χάριτος τής άληθείας καέ προσκο- 
μίσή τή μητρέ αύτοΰ Εκκλησία, τή πασχούση κα'ι 
πενθούση, τδν οβολόν τής στοργής καέάρωγής αύτοΰ.

Άλλ’ εί καέ ούτως έχουσι τά καθ’ ήμας, οπερ έν 
θλίψει δμολογϋΰμεν, ω πατέρες καέ άδελφοέ κα'ι τέ

κνα έν Κυρίω, θαρρεϊτε ύ’τε δ Θεός τής χάριτος καέ 
τοΰ έλέούς μεθ' ήμών έστίν. Άν δ Θεός μεθ’ ήμών, 
ούδε'ις καθ’ ήμών. Ό Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός, 
δ τοΰ ελέους κα'ι τής χάριτος δοτήρ, ούκ έάσει τήν 
’Εκκλησίαν αύτοΰ πειρασθήναι ύπέρ δ δύναται. Τδ 
έφ’ ήμϊν δμολογοΰμεν καέ διαβεβαιοΰμεν ύμας πάν
τας έν συνειδήσει 0Tt ούδε'ις σκοπός πλάγιος, ούδε'ις 
χθαμαλός, ούδε'ις ύλόφρων, ούδε'ις φιλέκδικος, ούδεές 
μνησίκακος έπηρεάσει ήμάς είς τήν διεύθυνσιν τών 
τής ’Εκκλησίας καέ τοΰ έθνους άγαθών. Πιστοέ φύ
λακες τών πατρώων καέ άκριβεϊς έκτιλεσταέ τών 
Γερών κανόνων καέ θεσμών, άποδυόμεθα άπδ τοΰ νΰν 
άκορέστως, όσον άνθρώπω εύτελεϊ και ταπεινώ έφι- 
κτδν, είς τήν διαρρύθμισιν καέ διόρθωσιν έπέ τή βά
σει τών προεπηγγελμένων. Άπαιτοΰμεν δέ καέ παρ’ 
ύμών, τών τε κανονικών καέ νομίμων σωμάτων καέ 
παρ’ ένδς έχάστου ιδία καέ έν γένει παρά πάντων, 
όσα ήμεϊς άπαραβιάστως έπαγγελλόμεθα χαέ έν συνει- 
δήσει ύπισχνούμεθα. Ούτως ήρεμα καέ κατά μικρόν 
τή τοΰ Ί'ψίστου Θεοΰ χάριτι καέ άντιλήψει θέλομεν 
υθάσει άπδ κοινοΰ είς τήν δδδν τής σωτηρίας.

Σΰ δέ, ω άόρατε Νυμφίε τής'Εκκλησίας, ευσπλαγ- 
χ_νε καέ πανοικτίρμον Ίησοΰ Χριστέ, πάρκδε τά πολ
λά ήμών άμαρτήυατα, ότι πολύ άπέστημεν άπδ σοΰ. 
Φώτισον καέ συνέτισον πρδ πάντων ήμας.— Έμ- 
πνευσον έν τή καρδία ήμών άγαθά ύπέρ τής ταλαι · 
πωρουμένης ’Εκκλησίας καέ τοΰ πολυτλήμονος λαοΰ 
σου. Τδν φιλόλαον καέ φιλοδίκαιον ήμών άνακτα 
Σουλτάν Άπδούλ Χχμέτ χάν έφέντην ήμών σττ,ρι- 
ξον έπέ τοΰ θρόνυ αύτοοΰ χαέ ένίσχυσον είς τήν έχ- 
πλήρωσιν τών αγαθών αύτοΰ ύπέρ ταΰ λαοΰ αύτοΰ 
έπαγγελιών. Άπάλλαξον δέ αύτδν άπδ παντός άνι- 
αροΰ, χα'ι ένίσχυσε χαέ ποδηγετεί τήν αύτοκρατορι-ι 
κην κυβέρνησιν εις την πιστήν έκτέλεσιν τών άγα
θών καέ λαοσωτηρίων βουλευμάτων αύτοΰ.

’Επουράνιε Βχσιλεΰ, σοΰ πάλιν καέ πολλάκις δεό- 
μεθχ. τδν φιλόλαον βασιλέα ήμών φύλαξον, τήν δρ- 
θόδοξον ήμών πίστιν στήριξον, τά έθνη πράϋνον, τδν 
κόσμον είρήνευσον, τήν αγίαν σου ’Εκκλησίαν καλώς 
διαφύλαξον, μετ’ έμοΰ καέ τοΰ εύσεβοΰς τούτου λα
οΰ σου είη τδ μέγα καέ πλούσιον έλεός σου χαέ έσται.

Μετά τόν λόγον τής Α. Παναγιότητός, δν 

τό φιλόχριστον πλήρωμα ηχούσε μετά πολλής 
προσοχής, ό εύπαί^ευτος καθηγητής τής έν 

Χάλκνιθεολογιχής Σχολής ίερο^ιάκονος χ. Φι
λάρετος Βαφείίη; άπήγγειλεν άπό τοΰ ίεροΰ 

Ι άμβωνος τόν επόμενον άξιανάγνωστον λο'γον.

i
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Ίαχνι χαι άνδρίζου, ju'i δει.Ιιάσγς, μηόε <ρο ■ 

οτι μετά (Τοϋ Κύριος ό Θεός σου 
εις πάντα, οΰ ear πορεύρ.

(Ίησ. Ναυή Α', 9, 10).
Παναγιώτατε Δέσποτα, σεβαστότατοι 

ίεράρχαι, λαέ τοΰ Κυρίου περιούσιε.

■Ότε οί υίοε ’Ισραήλ μετά τήν πολυετή εκείνην 
κα) πολύμοχθον πορείαν προς τήν έπηγγελμένην 
αύτοΐς γήν, προ τής καταρήυτου τοϋ Ίοροάνου χωράς 
ίστάμενοι, έστερήθησαν τοϋ ήγεμονος αύτών και 
προφήτου Μωΰσέως, τότε δ Θεός έκλεξάμενος αύτοΐς 
άρχηγόν τδν ύπουργόν αύτοΰ Ίησοΰν τοϋ Ναυή άνέ- 
Οηκεν αύτω τδ δυσχερές έργον τής ε’ν γή Χαναάν έγ- 
καταστάσεως, έντειλάμενος*  «Ίσχυε κα'ι άνδρίζου. 
>μή δειλιάσης, μηδέ φοβηθής, ότι μετά σοΰ Κύριος 
>δ Θεός σου εις πάντα, ου έάν πορεύη». 'Ότε δέ 

κα'ι ήμεΐς έν κρισίμοις περιστάσεσιν άπδ πολλοΰ δια- 
τελοϋντες, μετά αλλεπαλλήλους κα) δριμεΐς χειμώ
νας, τή ’Εκκλησία κα'ι τώ Γένει ήμών ένσκήψαντας, 
άνεμένομεν τδν άςιον ήμών κυβερνήτην κα'ι καθηγε- 
μόνα, τότε ό αύτδς Θεδς έπιβλέψας έπ'ι τοΐς δεινο- 
παθήμασι τοΰ νέου αύτοϋ’Ισραήλ, έκλέγει Σέ ώς τδν 
άνώτατον ήμών ποιμενάρχην κα), άνατιθεϊς τδ μέγα 
κα) δυσβάστακτου έργον τής ύψιστης τής δρθοδοξίας 
ποιμαντορίας, έπιλε'γει Σοι τά αύτά λόγια· "Ισχυε 
κα) άνδρίζου, μή δειλιάστ,ς, μηδέ φοβηθής, 
οτι μετά σοΰ Κύριος ό Θεδς εις πάντα, ου 
έάν πορεύτρ.

Θαυμαστή άληθώς ή περ) τών άνθριυπίνων πρό
νοια τοΰ Θεοΰ. ,Αύτδς δ έν ταΐς χερσϊν αύτοϋ τά 
σύμπαντα κρατών, σοφώς κα) σκοπίμως διενεργεί κα'ι 
τήν ΰπαρξιν αύτών έπιτρέπει πολλάκις νά νέμηται 
τδ κακόν τά ήμε'τερα πράγματα, παραχωρεί νά 
φυωνται έν τώ κοσμώ ζιζάνια, καταπνίγοντα τδν 
Λτον άλλ’ όταν τδ κακόν προχωρήση, όταν ύψωση 
κεφαλήν, τότε ράγδην άνασπα αύτδ κα) πρόρριζον 
τότε διά τής απείρου αύτοΰ σοφίας κα) δυνάμεως 
ματαιοΐ κα'ι έςουδετεροΐ τήν ένέργειαν αύτοϋ κα) 
μετατρέπει πολλάκις εις τδ έναντίον τότε δ Θεδς. ό 
πόρρωθεν καταβάλλων τών πραγμάτων τάς υπο
θέσεις, έ γ ε ί ρ ε ι έκάστοτε τδν χρήσιμον 
αύτοϋ (Σειράχ 1, 4), άνίστησι τούς νέους αύτοΰ 
Μωϋσεΐς κα) Ίησοΰ δδηγοΰντας και σώζοντας έκ 
τών κινδύνων τδν νέον αύτοΰ Ισραήλ.

Αύιδ τοΰτο, Παναγιώτατε Δέσποτα, καθοραται 
κα) έν τη πανηγύρικωτάτη ταύτη ήμερα. Τδν θειον 
δάκτυλον ένορώμεν πάντες έν τή εϊς τδν γεραρδν

τοΰτον τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνον άναέρήσει 
τής οής σεπτής κορυφής. Αί άπδ πολλοΰ τήν Έκ · 
κλησίαν κα) τδ Γένος κατατρύχουσαι ποικίλαι κα'ι 
δείνα) περιστάσεις άπήτουν έκτακτον άνδρα, άπή- 
τουν νοΰν διορατικόν, βούλησιν ίσχυράν κα) ήθικήν, 
καρδίαν αγαθήν, άδολον κα) ειλικρινή. Κα) τοιοΰτον 
άληθώς πεποίθαμεν οί πάντες οτι ευοομεν έν τή 
μεγαθύμω σου ψυχή. Διά τοΰίο άπ’ άρχής χηρείας 
τοΰ πατριαρχικού τούτου θρόνου, οί περ) τών κοι
νών ήμών πραγμάτων κηδόμενοι εϊς τδ γεραρδν κα) 
τίμιόν σου πρόσωπον πάντες άπέβλεψαν. Τδ όνομα 
τοΰ Θεσσαλονίκης ΙΩΑΚΕΙΜ, άνά τά στόματα πάν
των φερομενον, ηλέκτριζε τάς καρδίας αύτών κα) 
έφείλκυε τήν γενικήν προσοχήν κα) συμπάθειαν, έως 
ου ή ψήφος κλήρου τε κα'ι λαοΰ έπεσφράγισε τδν 
καθολικόν τοΰτον πόθον, άναβιβάσασά σε έπ'ι τήν 
ύψηλήν ταύτην πατριαρχικήν τής ορθοδοξίας σκο
πιάν· διά τοΰτο και τδ σήμερον σύρρεϋσαν έκτακτον 
πλήθος τοΰ ορθοδόξου λαοΰ, έσω τε κα) έξω τοΰ 
ίεροΰ τούτου περιβόλου συνωστιζόμενον όπως ϊδη σέ 
τδν εκλεκτόν τοϋ Θεοΰ, άκούση τά σοφά σου λόγια 
και τών εύλογιών άπολαύση, άπεκδεχόμενον παρά 
σοΰ πολλά κα'ι μεγάλα, διότι άναντιέρήτως έκτα
κτοι και δείνα) είναι αί περιστάσεις, έν αϊς διατελ.οϋ- 
μεν πάντες άνομολογοΰμεν τοΰτο- βιοΰμεν άπδ 
πολλοΰ έν καιροΐς χαλεποΐς, έν περιστάσεσι κρι- 
σίμοις, δυναμέναις νά έπενέγκωσιν ή τήν τελείαν 
ήμών έξόντωσιν ή τδν σωφρονισμόν ήμών και τήν 
κατ’ ολίγον βελτίωσιν. Έπιτραπήτω μοι, άντ'ι παν
τός άλλου, νά ρίψι» παροδικόν βλέμμα έπ) τής κα
θόλου ήμών καταστάσεως.

Είτε τήν ήθικήν καϊ θρησκευτικήν, είτε τήν πνευ
ματικήν καθόλου κα'ι υλικήν ήμών κατάστασιν ώς 
χριστιανών ορθοδόξων κα'ι πολιτών έξετάσωμεν, μετά 
λύπης θελομεν ίδεΐ, ότι έχει κακώς, βαίνουσα έπ'ι τά 
χείρω. Ή ήθική κα'ι ή θρησκεία δέν άποτελεΐ δυσ
τυχώς τήν βάσιν κα'ι τδ θεμέλιον τοΰ ήμετε'ρου βίου. 
“Εχομεν θρησκείαν θείαν, οιδάσκουσαν ήμας τάς ύψη- 
λοτε'ρας δογματικός και ήθικάς άληθείας, κα'ι όμως 
αυτή είναι σχεδόν νεκρά. Ένώ ή θρησκεία ήμών 
κατεκράτει άλλοτε τών καρδιών πάντων, ένώ ή 
υψηλή αύτής ήθική άνεκαίνιζε τδν αμαρτωλόν άν
θρωπον κατα τάς ποικίλας αύτοΰ σχέσεις κα) παρήγε 
τά εύοσμα έκεΐνα άνθη τοΰ χριστιανικού βίου, τά 
δποΐα τοσοΰτο Οαυμάζομεν έν ταΐς σελίσι τής άρχαίας 
κα) μετά ταΰτα ιστορίας τής Εκκλησίας, αύτή αυ

τή άπδ πολλοΰ ούδέν ή μικρόν έπενεργεΐ έπ'ι τών 
καρδιών ήμών· τοσοΰτον αυται έχερσώθησαν κα) 

έσκληρύνθησαν. Όπόσον καταπληκτική είναι ή άν- 
τίθεσις μεταξύ τών Χριστιανών τών πρωτων αιώνιον 
κα) ήμών τών σήμερον! ’Εκείνοι τά πάντα έθυσίαζον 
ύπέρ τής άγιας τοϋ Χριστοΰ πίστεως- ήμεΐς έν ταΐς 
ένεργείαις ήμών ούδέ κάν ύπ'όψιν λαμβάνομεν ό'τι 
έσμέν Χριστιανοί. Εκείνοι έν οίαισδήποτε περιστά- 
σεσι διατελοϋντες άσβεστον διετήρησαν τδ πΰρ τής 
πρδς τδν Θεδν πίστεως κα) άγάπης· ήμεΐς έν καιροΐς 
σχετικώς αίσιωτέροις βιοΰντες κινδυνεύομεν να σ€έ- 
σωμεν τήν λαμπάδα τής πίστεως. Παρ’ έκείνοις 
πλούσιος κα) εναργής κατώκει ό θείος λόγος, ό δυνά
μενος σοφίσαι κα'ι ήθικοποιήσαι- παρ’ήμϊν αργεί’ νδ 
Εύαγγέλιον, καθεύδει ό Χριστός. Ουδέποτε παρ'έκεί- 
νοις συνεκαλεΐτο ό λαδς είς προσευχήν κα'ι λατρείαν 
τοϋ θείου, χωρίς άπδ τοϋ ίεροΰ άμβωνος ν’ άντηχή 
κα) τδ κήρυγμα τοΰ Εύαγγελίου· παρ’ήμϊν σπανίως 
έπιτελεΐται τδ πρώτιστον τοΰτο τών κληρικών κα
θήκον· περιοριζόμεθα άπλώς είς τήν ξηρόν και τυπι
κήν τέλεσιν τών ιερών μυστηρίων κα) τελετών κα) 
παραλείπομεν τδ οΐκοδομητικώτερον και ζωτικώτερον 
έν τή θεία λατρεία. Εκείνοι έξεΐχον έν τώ κόσμω 
τούτω διά τάς χριστιανικός αύτών άρετάς, πρόκα- 
λούσας τδν θαυμασμόν κα) τήν έκπληξιν τοϋ έγωϊ- 
στοϋ κα'ι φιλαύτου έθνισμοΰ· ή χρηστιανική άγάπη 
κα) αύταπάρνησις, ή πίστις καϊ ή πρδς τδν Χριστόν 
έλπ'ις κα'ι ή λοιπή χρυσή άλυσσος τών άρετών τοϋ 
Εύαγγελίου ήσαν τά συνιστώντα κα) χαρακτηρίζοντα 
τδν βίον αύτών καθ’ δλας τάς σχέσεις- ήμεΐς δυστυ
χώς έστερήθημεν ή κινδυνεύομεν νά στερηθώμεν τών 
συστατικών τούτων τοϋ χριστιανικού βίου· τά ηθικά 
ελατήρια σχεδόν έξέλιπον έκ τών πράξεων ήμών 
ταΰτα άντικαθιστώσι συνήθως ή νομιμότης, ύπδ τδν 
πέπλον τής όποιας καλύπτομεν τά ιδιοτελή κα'ι φί- 
λαυτα ήμών φρονήματα. "Εγνιεν κα) ήμεΐς τούς 
γνώμονας τών πράξεων ήμών, τούς νόμους, τούς κα
νόνας, τούς κανονισμούς κα'ι εϊ τι έτερον· άλλ’ ή συν
ήθως αργεί ή ισχύς αύτών, ή ενεργεί ή άπλή εξω
τερική συμφωνία. Έντεΰθεν παραλύουσι .τά ιδιωτικά 
κα) δημόσια ήμών πράγματα, κα) τήν προσδοκω- 
μένην εύρυθμίαν κα) αρμονίαν άντικαθίστησι τδ χάος 

κα) ή χασμωδία.
Τής θρησκευτικής κα) ήθικής ήμών καταστάσεως 

δέν είναι κρείσσων κα) εύαρεστοτέρα κα) ή καθόλου 
πνευματική. Είναι αληθές οτι ζωηρά υπάρχει παρ’ 
ήμϊν ή συνείδησις τοΰ ύψηλοΰ τούτου καθήκοντος, 
τής πνευματικής άναπτύξεως τοϋ ανθρώπου· άναμ- 
φιβόλως άπδ πολλών έτώνού μικροί έγένοντο προοδοτ 
κα) ή γνώσις παρ’ ήμϊν αρκούντως οιεδόθη κα) σχο

λεία παντοΐα άνιδρύθησαν κα) επίτροπο) κά) σύλ
λογοι πολλοί κα) ποικίλοι συνέστησαν, άλλά δυστυ
χώς τά γενόμενα δέν είναι άντάξια τής μεγάλης 
ήμών κλίσεως, δέν είναι άνάλογα τή παρούση έποχή. 
Ζώμεν έν τώ αϊώνι τών γραμμάτων, κα'ι ήμεΐς 
στερούμεθα άτι ομοιομόρφου σχολικού συστήματος· 
έκάς~η έπαρχία, έκάς·η πόλις, έκάς-η ένορία, έκαστος 
διδάσκαλος βαίνει τάςύποκειμένας αύτοΰ ιδέας κκ) δια
θέσεις. Ζώμενέντήέποχήτών φώτων, κα'ι ήμεΐς Γερού 
μέθα βιβλίων διδακτικών κα) συστηματικών, στερούμε- 
0α διδασκάλων κα) παιδαγωγών ικανών, στερούμεθα...

Λυπηρότερα έν μέρει είναι ή πνευματική άνά· 
πτυξις τοΰ ήμετε'ρου κλήρου. Άναμφιβόλως ύπδ τήν 
κατηγορίαν ταύτην δέν ύπόκειται ό άνώτερος ήμών 
κλήρος. Εύτυχώς συγκαταλέγονται έν αύτώ πολλοϊ 
έπϊ έπιστήμτ, καϊ ποικίλτ( σοφία διακρινόμενοι, 
έτοιμοι τοΰ βαστάσαι τδ όνομα Κυρίου 
ένώπιον έθνών καϊ βασιλέων (ΙΙράξ. Θ', 15)· 
άλλ’ό κατώτερος ήιχών κλήρος, δ τηλικαύτην άπο 
στολήν έμπεπιστευμένος, δυστυχώς διατελεΐ έν άνα- 
ξία έαυτοΰ καϊ ήμών καταστάσει · ώς πατήρ πνεύμα - 
τικδς, ώς διδάσκαλος καϊ κυβερνήτης, ώς φίλος καί 
σύντροφος έφ' όρου ζωής κατά πολλά υπολείπεται 
πνευματικώς τοΰ λαού, ίν πρόκειται νά διαπαιδα- 
γωγτ,σ-r,, διδάξγ, καϊ κυβερνήσ-β. Ή έλ).ειψις αΐίτη 
κατά τοσοΰτο μάλιστα τυγχάνει έπαισθητοτέρα, 
καθ’ όσον πολλοϊ έναντίον τή ύγιαινούση διδασκαλία 
διδάσκοντες διασείουσι τήν συνείδησιν τών άπλου- 
στέρων. Ένώ ό ιερωμένος, άντεχόμενος τοΰ 
κατά τήν διδαχήν πιστού λόγου, έπρεπε νά 
ήναι δυνατός καϊ παρακαλεΐν έν τή διδα
σκαλία τή ύγιαινούση καϊ τούς άντιλέγον- 
τας έλέγχειν (Τίτ. α', 9). ’Αλλά ταΰτα άδύνατα 
άποδείκνυνται, έφ’όσον δέν διοργανίζονται σχολά) 
ίερατικαϊ, δέν συνιστώνται σύλλογοι ιερατικοί, δέν 
έκδίδονται βιβλία ήθικά καϊ κοινωφελή, δέν κατα
βάλλεται ειλικρινής πρόνοια περϊ τοϋ κλήρου ήμών 
καθόλου- άλλως, τοιαΰτα καϊ χείρονα έσονται τά 

ήμέτερα.
Τήν αύτήν άπόχρωσιν φέρει καϊ ή ύλική και οι

κονομική ήμών καθόλου κατάστασις. Ού μικρά) πρδ 
πολλοΰ κατεβλήθησαν ’ένεργειαι, καϊ όμως ούδέν τδ 
κατορθωθέν. Γενική καχεξία επικρατεί εις τά δημό
σια ήμών καθιδρύματα- αϊ άνάγκαι ήμών έπολλα· ι 

πλασιάσθησαν καϊ πολλαπλασιάζονται, καϊ όμως ούδέ 
τά άπολύτως άναγκαΐα δυνάμεθα νά πληρώσωμε'ν· 
αί άνάγκαι καϊ οί πόροι ήμών κατ' άντίστροφον βαί- 
νουσι λόγον. Βεβαίως είς τήν κατάστασιν ταύτην )
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συνετέλεσαν χχ': άλλα αίτια, άλλ' άναντιρδήτως ή
μείζων εύθύνη και ό καταλογισμό; πίπτει έφ’ήμάς- 
ορθότατου τδ συνήθως λεγόμενον οτι τά πρόσωπα, 
δ'πως χαι αϊ κοινωνία:, είναι δημιουργά 
τής τύχης αύτών.

'Γήν δυσάρεστου ταύτην τών καθ’ ήμάς κατάστα- 
σιν δυστυχώς επαυξάνει κα: σφραγίζει κα': ή άπό 
τίνος έκ πολιτικών περιστάσεων έν τή χώρα ήμών 
ένσκήψασα ανωμαλία κα'ι καχεξία· ΰπδ τδ πρίσμα 
φιλανθρωπίας κα'ι άγάπη; έξεπληρώθησαν δυστυχώς 
σκοπο'ι ίδιοτελέϊς· βαθέϊαι, δυσίατοι έντεΰθεν ήνεώ- 
γησαν ήμϊν πληγα'ι, άβεβαιότη; ύπάρξεω; κα'ι εΐ τι 
έτερον- ουτοι οί καρποί τούς όποιους έθέρισαν κα'ι Οε- 
ρίζουσιν οί έν ταϊς μοιραία:; έκείναι; έπαοχίαι; δια- 
τελοΰντες.

Τοιαΰται έν σκιαγραφία, ΙΙαναγιώτατε Δέσποτα, 
αί δειναΐ κα'ι δυσχείμεροι περιστάσεις, έν αϊς, κρίμασιν 
οίς οίδε Κύριος, διατελεϊ ή έπί γης στρατευομε'νη 
αύτοΰ ’Εκκλησία. ’Εν τοιούτοις καιροϊς έκλήθης ΰπδ 
τής θείας προνοίας, δ’πως έξαγάγης αύτήν έκ τών 
δυσχερειών τούτων και αναγάγη; εις τήν μέλι και 
γάλα ρέουσαν γήν. Ιδού ή πεποίθησι; πάντων ήμών, 
ιδού δ πόθος τοΰ τε κλήρου και τοΰ λαοΰ. Είναι 
αληθές, Παναγιώτατε, δ’τι πρδς τδ μέγα τοΰτο 
ίργον έξεις συναντιλήπτορα; και σύνεργού; τόν τε 
κλήρον καί τδν λαόν τοΰτο είναι καθήκον αύτών 
ίερδν κα'ι απαραίτητον. Τά μεγάλα έργα κατορ- 
θοΰνται διά τή; ένώσεω; τών δυνάμεων κα: τή; έν 
τή έργασία ένότητος, κατορθοΰνται διά τής ισχύος, 
τοΰ πλούτου καί τής συγκεντρώσεω; τών βουλήσεων*  
άλλ" αληθέστερου άφ’ ετέρου, δτι και όλων τούτωυ 
τών προσπαθειών και ενεργειών τδ κέντρον ή σή 
τυγχάνει κορυφή, πρδς τδ οποίον θά συγκεντρώνται 
αί άκτϊνες τής μεγάλης ταύτης περιφέρειας. Σύ 
υπάρχει; ό πάντων τήν πρωτοβουλίαν έχων, σύ ή 
ωστική δύναμι; τής μεγάλης ταύτης μηχανής τοΰ 
εκκλησιαστικού καί έθνικοΰ ήμών βίου.

Άνάλαδε λοιπδν μετά θάρρους τήν πατριαρχικήν 
ράβδον καί έπιλαβοΰ τοΰ έμπεπιστευμένου σοι ΰπδ 
τοΰ Θεοΰ έργου. Κατάρχου εύθαρσώ; τής κινδυνώ
δους ποντοπορίας τής χριστιανικής όλκάδος· καί 
προσβλέπων εΐ; τά άγριαίνοντα και παφλάζοντα κύ
ματα τοΰ κυμαινόμενου τοΰ κόσμου πελάγους, άτένι- 
σον ώς εις πολικόν αστέρα τδν Κύριον καί πρόστησον 
σεαυτώ ναυκλήρου; και δδηγούς τούς άλλοτε έν και - 
ρόϊς έπίσης χαλεπό'; τδ θεότευκτον τοΰτο σκάφος εις 
λιμένα σωτηρίας καταγαγόντας. Άναμνήσθητι τών 
Γρηγορίων καί Χρυσοστόμου, τών Φωτίων και Κη- ι 

ρουλαρίων, καί τών άλλων κλεινών τής μεγαλοπόλεως 
ταύτης πατριαρχών κα: μιμούμενος τών μέν τδ στεί- 
βδν τής πίστεως κα: έλπίδος, τών δέ τήν αγάπην 
καί αύταπάρνησιν κα'ι τών άλλων τδν διορατικόν και 
πρακτικόν νοΰν, έγκαίνισον τήν χρυσήν τής ’Εκκλη
σίας περίοδον.

Άληθώς ή ε'ν τοϊς έκκλησιαστικοϊς πράγματι πεϊρά 
Σου, ή ειλικρίνεια μεθ'ής μέχρι τοΰδε είργάσθη; έν τώ 
άμπελώνι τοΰΚυρίου,κα'ι τδ σοβαρόν καί κρίσιμον τών 
περιστάσεων έμβάλλουσι τήν ψυχήν σου εις φόβου; κα'ι 
δισταγμούς. Ταΰτα πάντα έπιβάλλουσι νά εΐπης τδ 
τοΰ Μωϋσέως- Ίσχνόφωνος καί βραδύγλωσ
σο ς έ γώ ε ΐ μι (Έξοδ. Δ' 11). Άλλά μή πτοηθής 
Άνχμνήσθητ: τοΰ πρδς τδν μέγαν ΙΙαΰλον ρηθέντος. 
Ή δύναμις μου έν άσθενεία τελειοΰται 
(Πρδς Κοριν Β', 12, 9). Άναμνήσθητι ό’τι συνεργούς 
τοΰ ΰψηλοΰ κα: μεγάλου σου ΰπουργήματος έξεις πάν
τα; τού; ΰπδ τήν πατριαρχικήν σου αίγΤδα διατελοΰν- 
τα;. Άναμνήσθητι τέλος δ’τι πάντοτε έσται μετά σοΰ 
ή κραταιά άντίληψις τοΰ καλέσαντό; σε Θεοΰ. "Ισχυε 
λοιπδνκαέ άνδρίζου, μή δειλιάσγ,ς, μηδέ 
φοβηθής, οτι μετά σοΰ Κύριο; δ Θεός σου 
είς πάντα, ο 5 ί.άν πόρε ύ vj.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΤΩΧ INAOEl'PHUAlKftBI ΛΑΟΧ.

Δυσχερές μέν τδ κατά φύσιν είκονίζειν άλλά τδ 
έζεικάζειν εΐ μή άπδ μίήμης, άλλά γε έξ άκοής, 
κατ' άτελε'ς μαρτυρία; κα'ι ήκοωτηριασμένα λείψανα, 
τδέξανιστάν τύπον, κόσμον έξαφαν.σθέντα, τδ πλάτ- 
τειν εικόνα ούδέποτε πρδς τδ πρωτότυπον παραβλη - 
Οησομένην, ούχί αρα ριψοκινδυνώτατόν έστι ; Κα'ι 
όμως έπαγωγδν τδ έργον. Τδ δημόσιον κρίνει περί 
αύτοΰ έκ μόνου τοΰ άποτελέσματο;, κα'ι όμως ΰφίστα- 
ται τδ γόητρον άνάγεται εις έκλιπόντα; χρόνους, είς 
άγνωστον βίον, ου τδ μυστηριώδες άπασχολέϊ έπ) 
μικρδν τήν διάνοιαν αύτοΰ. Πόσον δ’ή τοΰ δημοσίου 
ηδονή ήττων έστι τής τέρψεως τοΰ καλλιτέχνου 
έποικοδομοΰντο; μικρδν κατά μικρδν εν πρόσωπον, 
μίαν δ’λην έποχήν! Άλλ’ ή τέρψις αΰτη ούχ'ι άμοι
ρος είναι κινδύνων καί πρώτος τούτων τδ άγαν είδι - 
κευτικδν, όπερ ύφίσταται εί; έν κιονόκρανου, άπδ ένδς 
χειλώματος σχηματίζει όρος κα'ι άπδ άσήμου τινδς 
γεγονότος δγκωοεστάτην άπαρτίζει βίβλον- ε’τα ή 
άντίθετος υπερβολή. τδ άγαν γενικευτικδν, ή φαντα
σία οικοδομούσα έπ': τή; ΰποθέσεως κα: είς προμεμε- 
λετημένον σχέδιον φέρουσα ύλικδν άνίσου άξίας. Είς

τάς εύρεία; ταύτας μηχανάς δυσπιστέϊ μέν δ ευρυ
μαθής, άλλ'άρέσκεται ό φιλόσοφος κριτικός. Αφετη
ρία μέν ή άνάλυσις, άλλά σκοπό; ή σύνθεσις κα) 
άνάγκη έπανελθεΤν εις αύτήν. Τδ οικοδόμημα είναι 
πρόωρον, άτελές ή ΰπερβολικόν; Έπιφυλάττεσαι δ’πως 
έν δέοντι έπισκευάσης αύτό. Αί έπιστήμαι ούδέποτέ 

είσί τέλειαι.
Αϊ σκέψεις αύται έπήρχοντο ήμΤν άναγινώσκουσι 

τδ πόνημα τοΰ κ. ΙΙικτέ περί Καταγωγής.τών 
Ινδοευρωπαϊκών λαών. Ύπάρχουσιν ε'ν αύτώ 
τά χάσματα, τά αμαρτήματα, ό’περ δέν έξήλειψε 
πάντα ή δευτέρα έκδοσι; τοΰ συγγράμματος, ή μετά 
θάνατον τοΰ συγγραφέως. Ειλικρινείς προλήψεις, 
Γραφικαί τε κα'ι μεταφυσικαΐ, λίαν συνεχώς τδν συγ
γραφέα άπεπλάνησαν άπδ μεθόδου, ήτις άρίστη καθ’ 
έαυτήν έστιν. Άλλ’ ούχ ήττον εύγενές έστι καί εύ- 
συνείδητον τδ επιχείρημα. Ό ΙΙικτέ άπεπειράθη, 
κα'ι πολλαχοΰ έπέτυχεν, άναγράψαι τήν προϊστορι
κήν εικόνα τών προγόνων ήμών έν τή διανοία, τών 
κατακτητών έκείνων, οϊτινε; ΰπδ τδ όνομα ’Ινδοί, 
Πέρσαι, "Ελληνες, Λατίνοι, Γαλάται, Γερμανό': κα': 
Σλαϋοι άλληλοδιαδόχως τής άνθρωπότητος ήγήσαντο, 
τών λαών, οΐς έλαχεν ή οριστική διεύθυνσι; τοΰ γήι
νου σύμπαντος.

Τοιαύτη άπόπειρα πρδ ένδς αίώνος θά έλογίζετο 
δικαίως χίμαιρα. Ή ιστορία, δσον κάν είσδύσωμεν 
είς τά άπώτατα αύτής, παρίστησιν ήμΤν πάντας 
τούτους τούς λαούς άλλοφύλους κα'ι πολεμίους, κα': 
τοιοΰτοί είσιν έτι και νΰν πανταχοΰ όπου ή γειτνία 
σις κα'ι τδ συμφέρον δέν συνέδεσαν αύτού; διά σχέ
σεων μάλλον ή ήττον στενών, μάλλον ή ήττον πα 
ροδικών. "Ηκιστα ένδιαφέρει έάν προσεκτική τις άν- 
τιπαράθεσι; άνεκάλυψε προδήλους αναλογίας έν τή 
κοινωνική και ηθική αύτών άναπτύξει. ΊΙ άνθρωπίνη 
φύσις, λεγουσιν, δμοία πανταχοΰ έαυτή έστιν· αί 
αύτα'ι περιστάσεις τούς αύτού; πανταχοΰ παράγουσιν 
όρους ζωής και διανοίας. Ή άνθρωπολογία άλλως τε 
παρατηρεί παρά πάσι τοΤς έθνεσιν τή; Άσία; κα'ι 
κα'ι τής Εύρώπης άπειρα κράματα άπειροπληθών 
φύλων, ήκιστα συμβιβαζόμενα μετά τής ΰποθέσεως 
περί μια; άρχικής ένότητος. Ούδέν τέλος περ'ι Ίν 
δών γινώσκεται πρδ τοΰ’Αλεξάνδρου, ούδέν περ'ι Περ- 
σών πρδ τοΰ Ι^υαξάρου, ούδέν περ'ι Έλλήνων πρδ 
τοΰ Δαναοΰ. Τίς λοιπδν δδηγδ; δύναται νά δδηγήση 
ήμα; διά τών μυθικών χρόνων είς χώρας, έν αίς ούτε 
?ν μνημείου διασώζεται, ούτε μία έπιγραφή, ούτε 

μία κάν άνάμνησι; ;
’Αλλ' δ όδηγδ; ουτο; ύφίσταται. Ή γλωσσολογία

έπιλύει ή αποκρούε: τά; ενστάσεις ταύτας. Δέν 
επεμβαίνει, σημειωτέου, εί; τά τή; άνθρωπολογία;· 
ούδαμώς σκέπτεται νά έξαλείψη τά; διαφοράς, τού; 
ιδιαιτέρους χαρακτήρα; τών λαών ούδ' άξιόϊ ότι έν 
μιαοίαδήποτε έποχή οί κάτοικοι τή; άρχαίας Ασίας, 
τή; 'Ιταλία; ή τή; Γερμανία; κοινόν έσχον πατέρα 
καί τδ αύτδ λίκνου. Καταδεικνύει μόνον ότι δφεί- 
λουσιν είς ώρισμένην τινά δμάδα, καίπερ άγνωστον 
καί παρά τδν φυσικόν ροΰν τών πραγμάτων, τάς 
γλώσσας, τού; θεσμούς, τδ σπέρμα τοΰ μέλλοντος 
αύτών.

Επτά οικογένεια', γλωσσών, έρ'ριμμέναι είς τδν 
αύτδν γραμματικόν τύπον, έσχηματισμέναι έκ τών 
αύτών στοιχείων κα: διά τών αύτών τρόπων δέν φαί
νεται ότι έγεννήθησαν έκάστη καθ' έαυτήν έπ'ι τών 
οχθών τοΰ Ίνδοΰ, τής Κασπίας, τοΰ ΙΙηνειοΰ, τοΰ 
Τιβέρεως, τοΰ Σηκουάνα, τοΰ Δουνάβεως καί τοΰ 
Βορυσθένους. "Οσω τι; είς τδ παρελθόν αύτών άνά
γεται, τοσούτω πρδς άλλήλας προσεγγίζουσι καί άπο- 
καλύπτουσι τήν ένιαίαν πηγήν έξ ή; ήντλησαν. 
Είσίν οί κρουνοί μια; κα'ι τή; αύτή; πηγής "Οσον 
θετικώς ή πλήρης σύμπτωσις τών ρωμανικών δια
λέκτων συνεπάγεται μίαν μητέρα γλώσσαν, τοσοΰ
τον κα'ι ή άρχική συγγένεια τών ινδοευρωπαϊκών 
γλωσσών άποκαλύπτει μίαν τήν γενέτειραν. Άλλά 
μία γλώσσα δέν προβαίνει άνευ λαρύγγων τονιζόντων 
αύτήν, άνευ έγκεφάλων κρχτούντων αύτήν, άνευ 
κοινωνίας λαλούσης αύτήν πάσα δέ άνθρώπων συ- 
στάς, μικρά ή μεγάλη, συνυποτίθησι χώραν μάλλον 
ή ήττον εύρείαν, έν η τά μέλη αύτή; συνηντήθησαν, 
συνεβίωσαν τούλάχιστον έως ού άπαρτίσωσι τήν 
γλώσσαν αύτών ή έκμάθωσιν αύτήν. Δικαιούται άρα 
δ Άδόλφος ΙΙικτέ, ώς κα'ι πάντες οί γλωσσολόγοι, 
νά έπιβεβαιοϊ τήν υπαρξιν ένδς άρχεγόνου ίνδοευρω- 
παϊκοΰ λαοΰ, τήν κατάστασιν αύτοΰ ε» τινι σημείοι 
τής σφαίρας κα'ι νά έπιζητή έν τώ λεξιλογίω αύτοΰ 
τά ίχνη τών ιδεών, τοΰ βίου καί τών ηθών αύτοΰ.

Νεκρά μέν έστιν ή λατινική, άπώλετο δ’ ολω; ή 
ίνδοευρωπάίκή· καί 0μω; άμφότεραι έπιζώσιν έν 
ταΤς έξ αύτών παραγο;χέναι; γλώσσαις. Φαντάσθητε 
πρδ; στιγμήν 0τι ή λατινική δέν ύπήρξε γραπτή, 
0τι ή γλώσσα τοΰ Λουκρητίου καί τοΰ Κικέρωνος 
ούδέν άφήκε φιλολογικόν προϊόν δέν θά ήτο άδύνατον 
καί έν τοιαύτ-ρ περιπτώσει ν’ άνευρεθή έν μέρει έν 
τή ιταλική, τή ισπανική καί τή γαλλική. Έν τώ 
αύτώ μέτρω ή άρχαιοτέρα κατάστασις τής σανσκρί- 
της, τή; ζενδικής. τή; έλληνική;, τής λκτ:νικ-ής, 
τής γαλατικής, τή; γερμανικής κα'ι τής σλαυϊκής
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χαθίστησι δυνατήν την άνίδρυσιν των τύπων και 
τοΰ περιεχομένου γλώσσης, έξ ής άπορρέουσιν, ή 
μάλλον είπεΐν, ές ής έσχηματίσθησαν. Δέον μόνον 
να περισυλλεγώσιν αί κοιναϊ είς πάσας ταύτας τάς 
γλώσσας ή είς τάς πλείστας αυτών λέξεις, να άνα-
γνοιρισθώσιν ύπδ τάς μεταμφιέσεις άς έπέβαλον αύ- 
τάΐς αί διάφοροι προφοραϊ, αϊ συνάφεια·, μετ’ άλλων 
γλωσσικών ιδιωμάτων κα'ι οί παραμορφώσαντες αύτά 
ακρωτηριασμοί· τοΰτο δέ μηδέποτε λησμονουμένου 
οτι «ή πιθανότης πραγματικής σχέσεως μεταςύ τών 
παρομοίων λέξεων αϊτινες έκφράζουσι τδ αύτδ άν- 
τικείμενον έςήρτηται ούσιωδϊς έκ τοΰ βαθμού τής 
συγγένειας τών γλωσσών» κα'ι τής αύστηράς αύτών 
συμφωνίας πρδς τους ιδιάζοντας έκάστη γλωσση 
φωνητικούς νόμους. Δέν πρόκειται νά έπεκταθώμεν 
περέ τών μεθόδων τής γλωσσολιγικής παλαιοντο
λογίας- άρκέΐ νά καταδείςωμεν τήν νομιμότητα κα'ι 
τήν σημασίαν αύτής.

Ήδη ποΰ γ-ής κατηρτίσθη ό ΐνδοευρωπαϊκδς μη
χανισμός κα'ι τδ λεξιλόγιον; Ποΰ έβίωσεν ή συστάς 
ανθρώπων, ήτις άνήγαγε ταϋτα είς ύψηλδν βαθμόν 
τελειότητας πολύ πρ'ιν ή μεταφυτεύση ταϋτα τήδε 
κάκεΐσε άπδ τών Ύμαλαΐων μέχρι τών Βραχωδών 
Όρέων και τής Κορδιλιέρας τών "Ανδεων ·. Φαίνεται 
δτι δΰναταί τις ν’ άνενεχθή ώς πρδς τοΰτο εις τήν 
ιστορίαν κα'ι είς τήν παράδοσιν, αϊτινες δεικνυουσιν 
ήμϊν τούς Γαλάτας, τούς Γερμανούς κα'ι τούς Σλαύους
προχωροΰντας πρδς δυσμάς, τούς ΙΙέρσας κατερχομέ- 
νους πρδς τήν πρώτην Άσιαν, τούς 'Ινδούς διασπει- 
ρομε'νους άπδ τοΰ άνω Ίνδοΰ εϊς τδν Γάγγην, άπδ 
Βεγγάλης είς τήν άκοαν Δεκάν. ’Εν πάση άλλη 
διευΟ-υνσει άπαντώσι μόνον δίναι, έπιθετιχαϊ άμπώ- 
τιδες. Άρκέΐ άρα νά χαραχΟη εύρέΐά τις ελλειπτική 
και ν’άναχθώσιν συμπίπτουσαι γραμμα'ι είς τήν άνα- 
τολικήν αύτής εστίαν- τδ σημέΐον τοΰ διχασμού 
ήθελε σημειώσει τήν κοιτίδα τοΰ ίνδοευρωπάικοΰ πο
λιτισμέ®. Άλλ’ή πιθανή αυτή λύσις καταπολεμεί
ται ύπό τινων άσταθμήτων, άξιούντων ν'άποδώσωσιν 
είς τήν Εύρώπην τιμήν άπονεμηθέΐσαν άχρι τοΰδε 
είς τήν’Ασίαν. Άλλ’ύπείκουσι, φρονοΰμεν, είς τδν 
έρωτα τοΰ παραδόξου, εί μή εϊς τήν εθνικήν ΰπερη- 
φανίαν κα'ι είς άτομικάς προτιμήσεις. Οπως καν 
έχη, ή γλωσσολογική έπιστήμη φαίνεται διδοΰσα τή 
έπικρατούση γνώμη ισχυρόν αρωγήν. ΊΙ γραμματι
κή ήτο πλήρης πρδ τοΰ χωρισμού τών γλωσσών. 
Αύτδς ό νόμος τής άναπτύξεως αύτών έστιν ή βαθ
μιαία κα'ι διηνεκής αλλοίωσες τοΰ κοινοΰ οργανισμού, 
όστις μόνος έπεξηγέΐ τάς μεταμορφώσεις αύτών. Ού

δεμία πρδς τήν οργανικήν ταύτην τείνει κατάστασιν, 
πάσαι δέ άπομακρύνονται αύτής- άλλ'ύπάρχουσι δύο 
τούλάχιστον γλώσσαι, αϊτινες δέν τηροΰσι μέν αυτήν 
άνέπαφον, άλλά προσεγγίζουσι μάλλον πρδς αύτήν, 
εΐσ'ι δέ αύται αϊ τής άνατολικής συστάδας, ή ζενδική 
καϊ ή σανσκρίτη.

Οί τήν άρχέγονον πατρίδα ε’ν Εύρώπη τιβέντες 
άψηφοΰσι τήν τε θετικότητα κα'ι τήν όμοιαλήθειαν- 
άνατρέπουσιν ούτως άφ’ ένδς τδν νόμον τής δ·.’ άλ- 
λοιώσεως άναπτύξεως, νόμον κυρούμενον ύπδ τής 
ιστορίας έκάστης γλώσσης, καϊ διατείνονται, παρά 
πάσαν πείραν, δτι ή γερμανική, φέρ" είπεΐν, ή ή 
γαλλική, είσϊ στοιχειώδεις καϊ ούχϊ ήλλοιωμέναι 
μορφαϊ τοΰ ίνδοευρωπάικοΰ τύπου—τότε δέ άντϊ ν’ 
άπομακρύνωνται θ' άπέληγον μάλλον είς αύτόν — 
ύποτιΟέασι δ' άφ’ ετέρου δ’τι οί Ίνδοϊ καϊ οί Πέρσαι 
ή παρέλαβον έκ τών δασών τής Κιλικίας καϊ τής 
Γερμανίας τάς γλώσσας αύτών έσχηματισμένας ήδη, 
ή αύτοϊ τήν γλώσσαν αύτών άνήγαγον είς βαθμόν 
σχετικής τελειότητος. Άλλ’ έκ πάντων άποδεικνύε- 
ται δτι ή άνατολική συστάς τήν κοινήν ήκολού - 
Οησεν όδδν, δτι αί άνήκουσαι αύτή γλώσσαι εΐσι 
διαδοχικαι αλλοιώσεις άρχικοΰ τυπου- αποδεικνυεται 
έπίσης ό’τι έν τή χρονολογική καϊ λογική τάξει ή 
ζενδική καϊ ή βεδική σανσκρίτη προγενέστερα? εΐσι 
τής άρχαιοτάτης καταστάσεως τής ελληνικής, τής 
λατινικής ή τής γερμανικής. Πασαι αί ίνδοευοω- 
παϊκάϊ γλώσσαι διαφωτίζουσιν άλλήλας- άλλ’ δκτάκις 
έπϊ δέκα ίσως δέον άναχΟήναι εις τήν σανσκρίτην 
ό’πως έπαναγάγωμεν εις τήν οργανικήν κατάστασιν 
τούς άλλοιωθέντας τύπους τών δυτικών λεξιλογίων. 
Ούδέν τέλος ύπάρχει έν ταϊς παραδόσεσι τών Περσών 
καϊ τών Ινδών, τδ συνηγοροΰν ύπέρ τής ύποΟέσεως 
μεταναστεύσεως άπδ Λύσεως είς 'Ανατολήν. Τδ τής 
Άβέστας Έράν έστϊν ή Βακτριανή καϊ οί άρχαιό- 
τατοι τών Βεδών ύμνοι συνετάγησαν έν τώ Πεντα- 
ποτάμω (Πενδζάπ) πρδ τής κατακτήσεως τής κοι
λάδας του Γάγγου. Έν τή πιΟανότητι άρα διέμεινεν 
ό κ. ΙΙικτέ τήν εστίαν τών Ίνδοευρωπαίων ή Άρίων 
(τδ όνομα τοΰτο άνήκει εις τούς δύο άμα άνατολι- 
κούς κλάδους έπϊ τών οχθών που τοΰ "Ωξου, έν τώ 
ρωσσικώ Τουρ εστάν, μεταξύ τοΰ ΙΙαμίρου, τοΰ 
Ινδού Κούς καϊ τής Κασπίας.

Οι Άριοι ά.τδ πολλοΰ ειχον ύπερβή τήν περίοδον 
τής αλιείας κι.ϊ τής Θήρας. Αξιοσημείωτου δτι τά 
ονόματα τής Θήρας καϊ τοΰ Οηρευτοΰ συμφωνοΰσι 
μάλιστα κα- ά τά δύο άκρα τής γλωσσολογικής 
κλίμακας, το.0’δπερ δύναται νά Οεωρηθή άπόδειξις

τής μεγάλης άρχαιότητος τής γαλατικής μετανα- 

στεύσεως.
Μακροϊ αιώνες ποιμενικοΰ βίου ειχον προηγηΟή 

τοΰ χωρισμοΰ τών γλωσσών. Τά ονόματα τοΰ ποι
μνίου, τοΰ βοδς, τοΰ προβάτου, τοΰ χοίρου, τοΰ κυ- 

1 νδς, τοΰ βοσκοΰ καϊ τής νομής, τής μάνδρας καϊ τοΰ 
σταυλου, τοΰ κρέατος, τοΰ έρίου, τοΰ γάλακτος, τοΰ 
βουτύρου, τοΰ τυροΰ παρουσιάζουσι καταπληκτικός 
δμοιότητας- καϊ έκ τούτων παράγονται αί λ,έξεις αί 
σημαντικαϊ τοΰ πλούτου, τής κτήσεως, τής οικογέ
νειας, τής νεάνιδος, τοΰ οικοδεσπότου, τοΰ ξένου. Ό 
ταΰρος καϊ ή δάμαλίς εΐσι τά κυριώτερα δρώντα 
πρόσωπα τών μύθων, τδ αθλον τών μεταξύ ήλιου 
καϊ νεφών, κεραυνοΰ καϊ άνεμων. Καίπερ ποιμένες 

! οί Άριοι, δέν ήσαν πλέον νομάδες- έγίνωσκον τήν 
κριθήν, τήν άροσιν, τήν σποράν, τδ άροτρον, τήν 
άλωσιν, τδ άλευρον, Ισως δέ καϊ τδν άρτον έτρωγαν 
ζωμδν (!) καϊ έπινον έζυμωμένα ποτά, ύδρόμελι, 
ίσως δέ καϊ οίνον. Ευνόητον ότι ένταΰθα άναφέρομεν 

απλώς τά άποτελέσματα τών σοιοών 
των γλωσσολογικών αντιπαραθέσεων, άς περιέχει τδ 
ογκώδες σύγγραμμα τοΰ κ. Πικτέ.
γένει τά άποτελέσματα ταϋτα δέν φαίνονται -ήμΐν 
διαμφισβητήσιμα. Άρκέΐ μόνον ν’άναφέρωμεν τήν 
ρίζαν αρ, έξ ής παράγονται πάσαι αί λέξεις τής 
άρόσεως, κατά δέ τδν Kuhn καϊ τδν Muller καϊ ή 
έπωνυμία αυτή τών Άρίων- άλλ’ή λέξις αύ’τη έπι- 

δέχεται καϊ άλλας έξηγήσεις.
ΊΙ κατασκευή τοΰ άρματος, τοΰ άξονας καϊ τοΰ 

ζυγοΰ είχεν άνάγκην τής χρήσεως έγκοπέως, σφηνδς, 
πελέκεως, μαχαίρας. Ύπήρχον τέκτονες καϊ σιδη
ρουργοί. Ό άκμων ήν έκ πέτρας. Έξ ούδενδς δύναται 
νά βεβαιωθή δτι έγινώσκετο ή τήξις τοΰ σιδήρου, 
ένώ ούδεμία -υπολείπεται αμφιβολία περϊ τής γνώ 
σεως τοΰ χρυσοΰ καϊ τοΰ άργύρου καϊ τής χρήσεως 
τοΰ χαλκοΰ. ΊΙ βιομηχανία δέν προέβαινε πέραν 
σκα-.ας τίνος κλώσεως καϊ ύφάνσεως. Τδ ένδυμα ήν 

έρ'ραμμένον- οί πόδες έφερον ύποδήματα, *όν  δυσχερές 
νά όρισθή τδ σχήμα- δακτύλια καϊ Φέλλια έκόσμουν 

τούς καρπούς καϊ τδν λαιμόν.
Οί Άριοι έγίνωσκον βεβαίως τήν κατασκευήν ή 

μάλλον τήν διόρυξιν τών λέμβων τδ δνομα τής 
νηδς καϊ τής κώπης είσϊ τοσοΰτον άρχαία εσ ν καϊ 
αί γλώσσαι- άλλά περϊ ίστοΰ, περϊ ίστί-.υ, περϊ 
τρόπιδας ούδ’Ιχνος ύπάρχει. ΊΙ θάλασσα ήν άγνω
στος ή αφετηρία, ή δέ ναυτιλία έγίνετο έπϊ ποτα
μών μόνον καϊ λιμνών. Άλλως δ’ άνάγκη ήν πλοίων

και ευσυνειοη-

Άλλα καϊ έν

πρδς διάβασιν τής γεφυροπαιίας έν τή νηπιότητι 
διατελούσης, ή μάλλον μήπω έπινοηθεισών τών 
γεφυρών. ("Έπεται τδ τέλος).

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΉ

ΠΕΡΙ ΤΛΝ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΑι
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

(Συνέχεια- ίδε άριθ. 47).

'Ότι μέν πρώτη κοιτϊς τοΰ άνθρωπίνου γένους, 
άρχική εστία τοΰ παναρχαίου πολιτισμοΰ τής άν
θρωπότητος καϊ γηραιό μ-ήτηρ πάντων τών θρη
σκευμάτων ύπήρξεν ή Άσία κατά πρώτον λόγον 
καϊ ή Αίγυπτος κατά δεύτερον, τοΰτο τοϊς πασι 
γνωστόν καϊ άναμφισβήτητόν έστιν. "Ότι δέ τών 
πολλαπλών τούτων άγαθών τοΰ άνατολικοΰ φωτδς 
μετέδωκεν ή πρεσβυτέρα Ανατολή έν τοϊς παναρ- 
χαίοις χρόνοις διά τών τέκνων αύτής καϊ τή νεωτέρα 
αδελφή Εύρώπη, καϊ τοΰτο ούδόλως δύναται τις 
εύλογως ν' άπαρνηθή σ-ήμερον, ότε ή έπιστήμη 
τοσαύτας έποιήσατο προόδους έν τή γνώσει τών 
άνατολικών πραγμάτων καϊ έντή συγκρίσει αύτών 

πρδς τά τής Εύρώπης.
ΊΙ δέ ιστορία διδάσκει ήμάς ότι σταθμοϊ μέν έν 

τή όδώ καϊ πορεία τής πνευματικής ταύτης μετα- 
ναστεύσεως καϊ μεταφυτεύσεως είς τήν Εύρώπην 
ύπήρξαν αί μεταξύ τής άσιατι-κής παραλίας καϊ 
τής Ελλάδος κείμενα·, νήσοι τοΰ Αιγαίου πελάγους, 
γέφυρα δέ τν,ς έκ τούτων είς τήν Εύρώπην μετα- 
βάσεως καϊ φιλόξενος χώρα τής άναπτύξεως, άνα- 
πλάσεως καϊ τελειοποιήσεως τοΰ νηπιώδους άνατο- 
λικοΰ πολιτισμοΰ άναμφισβητήτως ύπήρξεν ή Ελλάς.

Έκ τούτων τοίνυν τών ολίγων άρκούντως ύπο- 
δηλοΰτα·. ότι άπδ τών παναρχαιοτάτων χρόνων, 
τών άρχών τής δευτέρας πρδ Χριστοΰ χιλιετηρίδας 
άποικοι ξένοι ύπδ διάφορα δνόματα έξ άπωτάτων 
χωρών ήλθαν είς τήν Ελλάδα, πολιτισμού σπέρματα 
συγκομίζοντες τοίς βζρβαροις κατοίκοις αύτής καϊ 
διάφοροι άσιατικαϊ φυλαϊ, οίον Φρύγες, Φοίνικες, 
Λυδοϊ, Κάρες καϊ Λύκιοι έγκατεστάθησαν έν ταϊς 
νήσοις καϊ τάΐς παραλίαις τοΰ Αιγαίου πελάγους 
καϊ έφερον τάς πρώτα; άρχάς τής τέχνης καϊ τοΰ 
πολιτισμοΰ είς αύτάς, έκ τών οποίων βραδύτερον έξ- 
εδιώχθησζν καϊ άπήλθον πάλιν είς τήν Ασίαν.

Τούτων δ" ούτως έχόντων. λίαν άπορον φαίνεται 
μοι ότι ό κ. Kohler πάντα τά λοιπά φΰλζ χαιρειν 
έάσας, άποκλειστικώς τοίς Καρσϊν άπένειμε τούς

* ί
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τάφους των Μυκηνών χαί τής Σπάτας, έπϊ αμφι
βόλων και αντιφατικών αποδείξεων τήν έαυτοΰ κρίσιν 
στήριξα;.

Άλλά τοΰτο ποιήσας έπίστευσεν άρά γε έν συν- 
ειδήσει ίτι ούδόλως ώφειλε νά έρευνήση και πιστο- 
ποιήση τίνες οί Κάρες, τίς ή τέχνη, τίς ή γλώσσα 
καί τίνες αί σχε'σεις αύτών πρδς τούς τέως κατοί
κους τής Ελλάδος ; Βεβαίως δύναταί τις νά άπο- 
χριθή εις τήν έρώτησιν ταύτην.

Έν τοιαύτη δμω; περιπτώσει ύποτίθεται δ'τι ή 
ώς γνωστά τοϊς άναγνώσται; ύπέλαβε τά περ'ι 
Καρών κα'ι επομένως πάντα λόγον περιττόν έθεώ- 
ρησεν, ή ώς αβέβαια και δυσεξέλεγκτα νομίσας άπε- 
φυγε νά δποβάλη εις τήν βάσανον τής κριτικής κα'ι 
εκπλήρωσή καθήκον επιστημονικόν δπδ τής φύσεως 
τοΰ ζητήματος έπιβαλλόμενον. "Ότι μέν τδ πρώτον 
στερείται πάσης άληθείας, δμοφώνως δμολογοΰσι 
πάντες οί νεώτεροι οί συντόνως έρευνήσαντες περ'ι 
αύτών καϊ άποπειραθέντες νά διασαφηνίσωσι τά 
κατ’ αύτούς, ών δύο μόνον τήν ομολογίαν καί μαρ
τυρίαν επικαλούμενο; παρεμβάλλω ένταΰθα, τήν τοΰ 
Hoeck δια^ήδην άποφαινομένου «Woher diess 
Uolk ursprunglich stammte, dariiber kauu es 
nur Vcrmuthumgen, gcben·. κα'ι τήν τοΰ πε
ριωνύμου ιστορικού Μ. Duncker, οστις έν τή άρ- 
τίως δημοσιευθείση πέμπτη έκδόσει τοΰ ά τόμου 
τής ιστορίας τών άρχαίων έθνών έξετάζων τά περ'ι 
Καρών άπροκαλύπτως δμολογέϊ έν δλίγαις λέξεσι 
• Abkunft und Art der Rarer vermogen wir- 
micht sicher festzustellen obwohl Herodot 
beliauptet ·, or. δέ και τών άρχαίων αί περισω- 
θεϊσαι ήμΤν πληροφορίαι περϊ τών Καρών έλλιπέίς, 
αβέβαιοι κα'ι έν πολλοί; άντιφατικαί εΐσιν, τοΰτο 
κατωτέρω δηλωθήσεται.

Έν τούτοις παρατηρητέον έν παρόδω δ’τι δ κ. 
Kohler πρδς έπιβεβαίωσιν κα'ι δποστήριξιν τής 
έποικίσεω; καί έγκαταστάσεως βαρβάρων άσιατικών 
φυλών έν ’Αττική επικαλείται, πλήν τής μαρτυρίας 
τοΰ Στράβωνος, πρδς δποστήριξιν τής γνώμης ταύ
της και τά ονόματα τών λόφων και όρε'ων τής ’Ατ
τικής, ήτοι τοΰ Αυκαβηττοΰ, τοΰ Ύμηττοΰ, τοΰ 
Βριλησσοΰ και τοΰ Άρδηττου, άναποδείκτως διατει- 
νόμενο; δ’τι ταΰτα βαρβαρικά όντα δέν δύνανται νά 
έξηγηθώσι δήθεν έκ τής έλληνικής γλώσσης, καθ’ ίσον 
μάλιστα συμφωνοΰσι πρδ; πολυάριθμα τοπικά ονό
ματα έν τή Μικρά Άσία κα’ι ιδίως έν τή Καρία 
άπαντώντα, κατά τινα μαρτυρίαν τοΰ Κειπέρτου, 
ών ίν καϊ μόνον άναφέρει περϊ τοΰ Ύμηττοΰ, λέγων

δτι έν Καρία ύπήρχε πόλεω; κοινότης ή φυλή τι; 
καλούμενη Ύμήττιοι.

Μή δυνάμενος νά πείσω έμαυτδν περϊ τής άλη- 
θεία; καϊ όρθότητος τής άποφάνσεω; ταύτης τοΰ 
σοφού άρχαιολόγου, δστις δι’ ένδ; καϊ μόνου τυχαίου 
παραδείγματος τοΰ Hymettier πειράται νά άποδείξη 
ώ; βαρβαρικά τά άττικά ονόματα, άκλόνητος εμμένω 
έν τή πεποιθήσει μου δ'τι ταΰτα κατά τε τήν βίζαν 
καϊ ούσίαν ελληνικά είσι καϊ ούχϊ βαρβαρικά χορικά. 
Πρώτον μέν γάρ ή λέξις Λυκαβηττός έδόθη τώ άπέ - 
ναντι τών Αθηνών κειμένω λόφω διά τήν πληθύν 
τών έν αύτώ διαιτωμενων λόχων έν τόϊς άρχαίοις 
χρόνοις κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ λεξικογράφου 'Ησυ
χίου «Λυκαβηττό; διά τδ λύκοι; πληθύειν ουτω 
ειρηται »· τήν ερμηνείαν καϊ σημασίαν ταύτην τής 
λέξεως άπεδέξατο καϊ τών νεωτέρων τις δ J. Fabre 
d^Envieu έν τή «Onoinatologie de la geogra
phic grecque· ένθα λέγει «Lycabettus (δ Λυκα-
βηττδ; = 1ϋ vallon-dll loup, λύκος, βήσσος, βησ- 
σήεις, roinpli de vallon·. Έπειδή δμως τήν γνώ
μην ταύτην τοΰ Ησυχίου ούδεϊ; άλλος τών άρχαίων 
άναφέρει, ούδέ τών νεωτέρων τις παραδέχεται, αδύ
νατος άποβαίνει ή ύποστήριξις αύτής χαίπερ έλεγ- 
χοόσης τήν ελληνικήν τοΰ ονόματος καταγωγήν. 
Λίαν άπορον δέ φαίνεται μοι δτι δ x. Kohler είτε 
παρασυρθεϊ; ύπδ τών εικοτολογιών τοΰ Κειπέρτου 
είτε προκατειλημμένος ύπέρ τών προσφιλών αύτώ 
Καρών, άπέσχε νά έρευνήση καϊ εύρη τήν άλήθειαν 
περϊ τοΰ ονόματος τοΰ πολυθρυλήτου παρά τόϊς 
άρχαίοις Αυκαβηττοΰ· δτι δέ ούτως εχει τδ πράγμα 
πρόδηλον γίνεται έκ τών έποιανων. Οί δεινότεροι 
τών φιλολόγων, άρχαιολόγων, γραμματικών καϊ 
γλωσσολόγων, έρίζοντες περϊ τής θέσεω; τοΰ Λυκα
βηττού καϊ τής διακρίσεως άπδ τοΰ Άνχέσμου, 
ήναγκάσθησαν πρδς λύσιν τοΰ τοπογραφικοΰ ζητή
ματος νά ύποβάλωσιν εϊς τήν βάσανον τής κριτικής 
τήν σημασίαν καϊ ιστορίαν τής λέξεως, δύο μάλιστα 
αύτών ό Forchhammer καϊ δ Muller, καϊ μα- 
κράς άντήλλαξαν έπιστολάς κατά τδ 1833, άπο- 
χλειστιχώ; περϊ τοΰ Αυκαβηττοΰ πραγματευόμενα;, 
ών ό μέν πρώτο; έξ Αθηνών, δ δέ δεύτερος έκ Γοτ- 
τίγγης έγραφεν άμφότεροι δέ πρδς άπόδειξιν τής 
ταύτότητος τοΰ Αυκαβηττοΰ καϊ τοΰ Αγίου Γεωρ
γίου δμοφώνως δμολογοΰσιν δ'τι τδ όνομα αύτοΰ λη- 
φθέν έκ τοΰ πράγματός έστιν έλληνικδν, έλληνικώ- 
τατον χαϊ ούχϊ χορικόν, ώς διατείνεται δ χ. Kohler.
Πρδ; πίστωσιν δέ τών λεγομένων διπλά; προσάγουσεν 
άποδείξει; έτυμολογιχάς καϊ μαθηματικά;, ή δρθό
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Αθηνών πρδ πολλών εκατονταετηρίδων γινώσχων 
καϊ ώς άρχαιότατον τής πόλεως μέρος αύτδν θεωρών, 
έκ τοΰ πράγματος ώνόμασε τδν λόφον Λυκαβηττόν. 
Τοιοΰτος μέν έστιν δ "Έλλην Λυκαβηττός, γνήσιος 
χαϊ αύτόχθων Αθηναίος, κατά τήν μαρτυρίαν τών 
αρχαίων καϊ τήν επιστημονικήν διαβεβαίωσιν το- 
σουτων λογάδων άνδρών, συμπατριωτών τοΰ κ. 
Kohler, δ'στις άπεπειράθη ού μόνον νά άφέλη τδν 
ελληνισμόν αύτοΰ, άλλά καϊ νά προβάλη ώ; μαρ- 
τόριον καϊ τεκμήριου τδ όνομα αύτοΰ δ'τι βάρβαροι 
Κάρες έγκατεστάθησάν ποτέ έν τή Αττική καϊ έν 
Άθήναι; καϊ χατέλιπον μνημείον τής έγκαταστάσεως 
αύτών τδ όνομα τοΰ Λυκαβηττού καϊ άλλων τινών 
λόφων καϊ δρέων, άντ'ι νά άποδείξη τουναντίον πρώ
τον, δ'τι δηλαδή έγκατεστάθησαν, καϊ εΙτα οτι έδω- 
καν τά ονόματα αύτά. Μετά δέ τήν έξέλεγξιν ταύτην 
βεβαίως πάντη περιττόν άποβαίνει νά τραπή τις εις 
τήν έρευναν τών ονομάτων τοΰ 'Γμηττοΰ καϊ Βρι- 
λησσοΰ, ούχ ήττον όμως έπάναγκες έθεώρησα νά 
προσθέσω δύο λέξεις καϊ περϊ αύτών, τών δποίων 
τδ μέν όνομα τοΰ άπέναντι τών Αθηνών καθήκοντος 
όρους Ύμηττοΰ καϊ Ύμησσοΰ ωσαύτως ελληνικόν 
έστι, παραγόμενον έκ τοΰ ρίματος 8ω, 8μα καϊ 
σημαίνον ύβος βροχή;, ώ; δρθώς παρατηρεί δ προ- 
μνημονευθεϊς Γάλλος Fabre d’Envieu «On l’ap- 
pelait montagne de la pluie (8μα, ondee, ύ'ω). 
11 y avail une statue et un autel de Ζευς "Ομ
βριος». Καϊ πράγματι τοιοΰτον έστι τδ όρος κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ Θεοφράστου «Έπϊ κλειάδι δυο - 
μόνη, έάν λάμψη κατά Πάρνηθα καϊ Βριληττδν καϊ 
Υμηττόν, έάν μέν άπαντα καταλήψη, μέγαν χει
μώνα σημαίνει, έάν δέ τά δύο, έλάττω, έάν δέ Πάρ
νηθα μόνον, εύδιεινδν», άπερ αποδεχόμενος χαϊ δ Λήκ 
μεθερμηνεύει. Καϊ νΰν οέ παρατηρέίται οτι, όταν 
νέφη έπιχρεμασθώσιν έπϊ τοΰ Ύμηττοΰ, έπίκειται 
βροχή· τούτοις οέ σύμφωνα ιστορεί καϊ Παυσανίας. 
«Έν Ύμηττώ οέ άγαλμά έστιν Ύμηττίου Διό;· 
βωμοί δέ καϊ Όμβριου Διδ; καϊ Απόλλωνός είσι 

προσοψίου».Ωσαύτως δέ χαϊ ή λέξις Βριλησσδς παράγεται 
έσ τοΰ βρι, βριάω καϊ λάς λάα; συντίθεται κατά 
τήν μαρτυρίαν τού d’Envieu «Brilessus (Βριλησσδς 
ou la montagne tres rocheuse, βρι, tr6s, fort, 
particule inseparable; βριάω, je rends robuste, f 
je multiplies λά; et λάας.pierre, rocher), nom
ine aujourd’hul Turco couni·. Τοιαύτη μέν ή 

ούσις χαϊ ή σημασία τών ονομάτων τούτων.
Έάν δέ χατά τήν δοξασίαν τών κκ. Kohler καϊ

* »

τερον άστρονομιχάς, άνεπιδέχτους άμφιβολία; τινδ;, 
διδάσκοντες δ'τι ή λέξις Λυκαβηττός σημαίνουσα τδν 
τόπον, έν ω γίνεται τδ ύπδ τής ρίζης δηλούμενον, 
παράγεται έχ τής λέξεως Λυκάβας, ήτις καϊ 
Λυκαβάτης άπαντα κατά τδν Lobeik εϊς Φρύ
νιχον αύ'τη δέ έπανειλημμένως μνημονευόμενη ύπδ 
τοΰ 'Ομήρου έν τή Όδυσσεία έπεχράτησεν έν Άρ- 

. χαδία καϊ εύρηται έν έπιγραφαίς ελληνικοί; τής 
Αίγυπτου, καϊ δ ForchhamniCT διισχυρίζεται Ατι 
ού μόνον τδ όνομα Λυκαβηττό; ίδωκαν τώ λόφω οί 
άρχαϊοι τής Αττικής κάτοικοι Πελασγοί, άλλά καϊ 
πάντα τά είς ηττδς καϊ ησσδς λήγοντα ονόματα 
πελασγικά εΐσιν. Οί δέ άνατόμοι τής λέξεως Λυκάβας 
Bekkcr, Lobeck, Doderlein, Voss, Muller, 
Wcleker, Benfcy, Bopp, Leak, Wachsmuth 
καϊ Curtius ύποστηρίζουσιν δ'τι αί λέξεις Λυκάβας, 
Λυκαβηττός καϊ Λυκόφως βάσιν εχουσι τήν λέξιν , 
λόκη, σημαίνουσαν τδ λυκαυγές κατά τήν ρητήν 
μαρτυρίαν τοΰ Μακροβίου «prisci graecorum pri- 
mam lucem, quae praecedit solis exorfus, 
λόκην appellaverum·. Έπειδή δέ τδ πρώτον 
τής ήμέρας φώς, ήτοι ή λύχη, έντεΰθεν έβαινε χαϊ 
εφαίνετο, διά τοΰτο έχλήθη δ λόφος Λυκαβηττός. 
Καϊ αυτή μεν έστιν ή έτυμολογική άπόδειξις τοΰ 
δνόματος. Μαθηματικώ; δέ καϊ άστρονομικώς έφημί- 
ζετο παρά τόϊς άρχαίοις ό Λυκαβηττό; διότι ήν είς 

τών περιωνύμων τή; άρχαιότητο; λόφων, έν οι; 
έμορφώθησαν έπίσημοι άστρονόμοι κατά τήν μαρ
τυρίαν τοΰ Θεοφράστου ο Έστι γάρ άεί τινα λαβείν 
τοιοΰτον γνώμονα· καϊ έστι σαφέστατα σημεία τά 
άπδ τούτων. Διδ καϊ άγαθοϊ γεγένηνται κατά τόπου; 
τινάς άστρονόμοι ένιοι, οιον Ματριχέτα; έν Μεθύμνη 

άπδ τοΰ Λεπετύμνου καϊ Κλεόστρατος έν Τενεοφ 
άπδ τής Ίδης χαϊ Φαεινό; ΆΟήνησιν άπδ τοΰ Λυ
καβηττού τά περϊ τά; τροπάς συνείδε, παρ’ ου 
Μέτων αχούσα;, τδν τοΰ ένδ; δέοντα εϊχοσιν ενιαυ
τών συνέταξεν. Ήν δέ ό μέν Φαεινό; μέτοικο; ΆΟή- 
νησιν, δ δέ Μέτων Αθηναίος». Έκ τούτων έξάγεται 
δ'τι έπϊ τοΰ Λυκαβηττού ύπήρχεν άκροτάτη κορυφή, | 
ήτις άπετέλει τδ ύψηλότατον μέρος τής πόλεως έπϊ 
τοΰ δρίζοντος τών Αθηνών καϊ έπϊ τής δποίας ύπε- 
φαίνετο τδ τής ήμέρας φώς, τδ λυκαυγές. Έκ ταύ
της δέ τής κορυφής, ώ; γνώμονος, δ μέν Φαεινός τώ 
437 π. X. παρετήρει τάς τροπάς τοΰ ήλίου καϊ τδ 
μήκος τοΰ ήλιακοΰ έτους, δ δέ Μέτων έρειδόμενος 
έπϊ τών αστρονομικών παρατηρήσεων τοΰ Φαεινού 
έπενόησε τδν περιώνυμον έννεακαιδεκαετή κύκλον- 
την δέ σπουδαιότητα τοΰ Λυκαβηττού δ λαδς τών 
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Kieperl παραδεχθώμεν οτι πάντα τά κύρια ονόματα, 
τά καταλήγοντα εις σσός κα'ι ττδς. είσϊ καρικά 
κα'ι βαρβαρικά, τότε κατ’άνάγκην όφείλομεν νά άπο- 
δεχθώμεν ώς τοιαΰτα και τά ονόματα τών ποταυ.ών, 
όρέων κα'ι δήμων Ίλισσδς, Κηφισσδς τής Φωκίδο; 
κα'ι Κηφισσδς τής’Αττικής, Παρνασσός, Γαργηττδς, 
Σφηττδς, Κολυττδς, Κηττδς, Συπαλλητδς κα'ι άλλα 
κα'ι ούτω νά πληρώσωμεν τήν ’Αττικήν χορικών 
και βαρβαρικών ονομάτων, ού μόνον τοπικών, άλλά 
καϊ δημοτικών, πάντοτε μεταγενεστέρων τής καρική; 
εποχής, όπερ άτοπώτατον αν είη.

Προς οε τούτοις, έάν θελήσωμεν νά ύποβάλωμεν 
εις τον καρικδν χαϊ βαρβαρικδν τοΰτον κανόνα, χατά 
τήν άςίωσιν τοΰ χ. Kulller καϊ τήν εΐσήγησιν τοΰ 
κ. Kieperl, πάντα τά είς σσδς καϊ ττδς καταλή
γοντα χόρια ονόματα, τότε άναμφισβητήτως πολυάριθ
μα εύρίσκομεν τοιαΰτα έντόςτε καϊ έκτδς τής Ελλάδος 
άπαντώντα, ων ολίγα μόνον πρδς πιστοποίησιν τών 
λεγομένων άρκοΰμαι νά επισυνάψω ένταΰθα. τά άκό 
λουθα. Ί’ηττδς (κώμη τής Βοιωτίας). Τευμησσδς 
(φος Βοιωτίας), Μυκαλησσδς (πόλις Βοιωτίας) Λυρ- 
νησσδς (πόλις τρωική), Μερμησσός (ωσαύτως), Μυρ- 
μισσδς (πόλις περϊ Λάμψακον), Τυλισσδς (όρος ’Ιτα
λίας), ’Οδησσός (πόλις τοΰ Πόντου). Καβησσδς (πό
λις θραχική), Ναισσδς (πόλις Θράκης), Όρδησσδς 
(πόλις Δακίας), Σαλμυδησσδς (κόλπος τοΰ Πόντου), 
Βολισσδς (πόλις Χίου αιολική). Λισσδς πόλις Ιλλυ
ρίας), Άγησσδς (πόλις Θράκης), Ταρτησσδς (πόλις 
Ίβηρίας), Ταφιασσδς (λόφος έν Λοκρίδι), γήνδρώ χα- 
ρίζων κατά Kohler καϊ Kieperl έν μέσαις Άθήναις 
πρδ τοΰ άττικοΰ'Γμηττοΰ καϊ τοΰ άθηνάιχοΰ Λυ - 
καβηττοΰ!

Κατά ταΰτα τοίνυν περιερχόμεθα εις τδ άτοπον 
συμπέρασμα, ό’τι Κάρες ού μόνον εϊς τήν ’Αττικήν 
άπώχησαν χαϊ κατέλιπον ήμϊν πέρις τών ’Αθηνών 
μνημεία τής άποιχήσεως αύτών τέσσαρα λόφων καϊ 
όρεων ονόματα, πολλά άλλα ποταμών καϊ πλείονα 
δήμων τϊ,ς ’Αττικής εϊς σσδς καϊ ττδς λήγοντα, 
άλλά Κάρες έν Βοιωτία, Κάρες έν Φωχίδι, Κάρες έν 
Λοκρίδι, Κάρες έν θράκγ,. Κάρες έν Τροία. Κάρες έν 
Πόντω, Κάρες έν Έλλησπόντω, Κάρες έν Δακία, 
Κάρες έν Ιταλία, Κάρες έν’Ιλλυρία. Κάρες ε’ν Ίβη- 
ρία καϊ πανταχοΰ Κάρες παρίστανται ήμϊν έγκατα- 
σταθέντες χαϊ οόντες τά εϊς σσδς καϊ ττδς δνόματα 
αύτών είς λόφους. όρη ποταμούς, κόλπους, κώμος, 
πόλεις καϊ δήμους.

Έκ τών ολίγων τούτων, νομίζω, ίκανώς άποδεί- 
κνυται, οτι τδ τεκμήριου τοΰτο τοΰ κ. Kohler περϊ 

τής εϊς τήν ’Αττικήν άποιχήσεως καϊ έγχαταστά - 
σεως τών Καρών άσθενέστατον χαϊ άνυπόστατόν έστι 
πρδς άπόδειξιν τοΰ πράγματος. Καϊ ταΰτα λέγω, 
ούχ όπως άναιρέσω τήν προβ αλλομε'νην εικασίαν, 
άλλ’ί’να άποτρίψω τδν άλόγως προστριβόμενον βαρ- 
βαρισμδν τώ χλασικώ Λυκαβηττώ καϊ Ί’μηττώ, 
τών όποιων εΐ όντως καρικά ήσαν τά ονόματα, αδύ
νατον ήν νά άνεχθή ή κλασική άρχαιότης καϊ ή 
αθηναϊκή πανσοφία καϊ λεπτότης έπϊ τοσούτους αιώ
νας βαρβκρικώς άντηχοΰντα είς τά ωτα τών Ελλή
νων έν μέσαις Άθήναις, οΐ'τινες άπδ τής έποχής τών 
ερωικών καϊ τοΰ 'Ομήρου τοσοΰτο έμίσουν και άπε- 
στρέφοντο τούς Κάρας, ώστε τδ ονομα αυτών κατέ
στη παροιμιώδες παρά πάσι τοϊς Έλλησιν, ώς μαρ
τυρούσε τά· έν Καρδς αίση, έν Καρδς μοίρα, 
έν Καρϊ κίνδυνον, πρδς Κάρα καρίζειν, Ού- 
ραζε Κάρες, χαϊ τά λοιπά.

Μετά δε τδ προανάκρουσμα τοΰτο περϊ τής τών 
Καρών ποιότητος άνάγκη νά ρηθώσιν ολίγα περϊ αύ
τών κατά τάς περισωθείσας ήμΤν πληροφορίας τών 
άρχαίων, τών δποίων δ πατήρ τής γεωγραφίας Στρά
βων καϊ δ ΆΟήναιος ίστοροΰσιν ότι Φίλιππός τις 
θεαγγελεύς έκ Καρίας καταγόμενος ιδία περϊ Καρών 
καϊ Λελέγων έγραψε σύγγραμμα. Άλλ' έπειδή τοΰτο 
δυστυχώς άπωλέσθη καϊ άπεστέρησεν ήμάς τών πρδς 
ορθήν έκτίμησιν αύτών άπαιτουμένων ειδήσεων, 
άναγκαζόμεθα νά καταφύγωμεν εις τάς σποραδικός 
τών έν πχρόδω κα'ι άκροθιγώς άπτομε’νων τής ιστο
ρίας αύτών αρχαίων, 'Ότι δε ουτοι διαφωνοΰσιν έν 
τώ χαρχκτηρισμώ τών Καρών, γίνεται δήλον έκ τών 
έπομένων.

Ό μέν γάρ "Ομηρος μόνον τούς Κάρας, ών πρώ
τος μνείαν ποιείται, βαρβαροφώνους καλέι «Νάστης 
αύ Καρών ήγήσατο βαρβαροφώνων», ήτοι άγριοφώ- 
νους, διότι τά μέν άρσενιχά Οηλυχώς έλεγον, τά δέ 
θηλυκά άρσενικώς, καϊ διακρίνει αύτούς τών Λελέγων 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος. Ό δέ Θουκυ
δίδης ληστάς ονομάζει αΰτούς, οιτινες τάς πλειστας 
τών νήσων καταλαβόντες έξεδιώχθησαν ύπδ τοΰ Μί- 
νωος. Ό δε πατήρ τής ιστορίας λέγει ότι οί Κάρες, 
Λέλεγες ονομαζόμενοι. είχον τάς νήσους καϊ ώς ναΰται 
χρησιμεύοντες τώ Μίνω ήσαν λογιμωτατοι πάντων 
άνθρώπων «Τδ καρικδν ήν έθνος λογιμώτατον τών 
έΟνέων απάντων κατά τοΰτον άμα τδν χρόνον μαχρώ 
μάλιστα·. ('Έπεται τδ τέλος).

ίπποι καϊ τά κτήνη έτρέφοντο^μόνον έκ φλοιών 
δένδρων, τρωγοντα καϊ έπανατρώγοντα τήν ιδίαν 
αύτών κόπρον, ή όποϊα συλλεγομένη έπιμελώς 
παρετίΟετο εις αύτά. Οί δέ ύπηρέται, οιτινες είς 

στρατδν ινδικόν είσϊ πολυαριΟμότεροι τών στρατιω
τών, ήναγκάσΟησαν νά τρέφωνται διά τοΰ κρέατος 
τών έκ τής πείνης καϊ τοϋ ψύχους Ονησκόντων ζώων. 
Τή 17 δεκεμβρίου ύπήρχεν έτι τροφή διά δύο ή
μέρας. Τή 18 νέα πληγή ένέσκηψεν έπϊ τούς τα
λαίπωρους πολιορκουμένους, ή χιών, ήτις τοσοΰτο 
άφθονος έπεσεν ώστε έκάλυψε τήν γήν είς ύψος πέντε 
δακτύλων. «ΊΙ χιών αύτη δέν έςηφανίσΟη έχτοτε, 

λέγει i άφηγούμενος τά θλιβερά ταΰτα γεγονότα· 
ούτω εϊδομεν έρχόμενον έπϊ τής σκηνής νέον πό
λεμον, δ’στις έμελλε νά ήναι δι’ ήμάς πολύ πλέον 

φοβερός ή ό στρατός τών άνταρτών».
’Αξιωματικοί τινες προέτειναν είς τδν στρατηγόν 

Έλφινστων νά έμπιστευΟώσιν είς τήν τύχην καϊ νά 
προσπαθήσωσι διά τής βίας, ν’ άνοίςωσε δίοδον μέχρι 
Ζελλαλαβάδ*  άτυχώς ώαως ό στρατηγός ήτο άναπο- 
φάσιστος. Κατά τήν 22 δεκεμβρίου ό Μάχ-Νάγτεν 
συνελήφΟη είς τήν παγίδα τήν δποίαν είχε στήσει 
είς αΰτδν δ πανούργος βάρβαρος άρχηγός. Τάς έπο- 
μένας λεπτομέρειας άρυόμεΟα έκ τής άφηγήσεως 
δύο αύτοπτών μαρτύρων, τών λοχαγών Μάχενζυ 
καϊ Λάουρενς, οιτινες είχον παρακολουθήσει τδνΜάκ-

Νάγτεν.
Άγγλος άξιωματικδς μένων άπδ τής άρχής τής 

έπαναστάσεως άγνωστος έν Καβούλ, δ λοχαγός 
Σκίννερ, ήλθε μετά δύο άρχηγών εις τδ στρατόπεδον 
κομιστής μυστικών προτάσεων τοΰ Μωχαμέτ-Άκ
βάρ· αί προτάσεις ήσαν ότι τήν έπαύριον δ Μάκ- 
Νάγτεν θά ήρχετο είς τελευταίαν συνέντευξιν έν τή 
πεδιάδι μετά τών κυριωτέρων άρχηγών τών Αφ
γανών ό'τι θά έτήρει έν τώ στρατοπέδω σώμα στρα
τιωτών, ετοίμων νά ποιήσωσιν έξοδον καϊ οτι είς 
δοθέν ση’Λέΐον ήθελον ένωθή μετά τών ανθρώπων τοΰ 
σιρδάρ (Άκβάρ) χαϊ συναπαγάγωσι μετ’ αύτών τδν 
Άμενουλάχ χάν,τδν άσπονδότερον τώνΆγγλων έχθρόν. 
Ένώ δ’ οί άπεσταλμενοι ταΰτα έλεγον, είς έξ αύτών 
είπεν είς τδν Μάκ-Νάγτεν νά φέρη αΰτώ τήν κεφα
λήν τοΰ Άμενουλάχ χάν άντϊ ολίγου άργυρίου, άλλ,’ 
ούτος άπήντησε μετά περιφρονήσεως οτι δέν ήτο τοΰ 
ίδιου χαρακτήρας ούτε τής χώρας αΰτοΰ νά δίδωσι | 
χρήματα πρδς άμοιβήν αίματος. Έξ άλλου δ σιρδάρ 
ύπέσχετο τήν συνδρομήν αΰτοΰ έπϊ τώ ορω ότι θά 
διωρίζετο βεζίρης τοΰ σάχ Σουδζά, οστις Οά έμενε 
βασιλεύς, καϊ ότι ή άγγλική κυβέρνησις θά έξησφά-

ΒΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΓΓΛΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ

ΕΝ ΑΦΓΑΝΙΑι.

(Συνέχεια- ϊδε άριθ. 4 7).

Μεταβαίνομεν εις τήν άφήγησιν αίματηράς σκη
νής, έν ή γίνεται θΰμα άνήρ άξιος χρείσσονος τύχης, 
άλλ’ όστις, χατά τδ ήμερολόγιον τοΰ κ. Έϋρε, πρώ
τος έδωχεν αφορμήν εις απιστίαν. Ίσως ό Μάκ- 
Νάγτεν,τδ Οΰμα τής σκηνής ταύτης είχε γνώσιν τών 
προδοτικών σχεδίων τοΰ Μωχαμέτ-’Ακβάρ. Ισως ένό- 
μισεν ότι πρδς βαρβάρους δέν ύποχρεοϋται νά τηρή 
τις τούς αύτούς κανόνας τιμής, τούς οποίους τηροΰμεν 
πρδς τά πεπολιτισμένα έθνη. Άμα έξερχόμενος τής 
δδοΰ ταύτης, όπως είσέλθη είς τδ στάδιον τοΰ δό
λου καϊ τής ραδιουργίας, άνελάμβανεν έπιχείρησιν, 
τήν δποίαν μόνον ή έπιτυχία ήδύνατο νά δικαίωση 
χαϊ ή προδοσία αύτοΰ έμελλε κατ’ άνάγκην νά προ- 
χαλέση, άν όχι νά δικαιώστ,, τήν προδοσίαν τοΰ άν- 

τιπάλου αύτοΰ.
Οί όροι τής νέας συνθήκης άνεκοινώθησαν πά

ραυτα τώ σάχ-Σουδζά, όστις εύρίσκετο κα ιαδεδικα- 
σμένος τδ τέταρτον ή πέμπτον εϊς έςορίαν. Έν τού- 
τοις τήν αύτήν ήμε'ραν δι’ έπιτροπής οί άρχηγοϊ 
τών Αφγανών έπρότειναν πρδς μεγάλην έκπληςιν 
τών Άγγλων, ΐνα δ σάχ-Σουδζά μένη βασιλεύς τοΰ 
Καβούλ, έάν δώση τάς θυγατέρας αύτοΰ είς γάμον 
πρδς τούς προέχοντ’ας τών άρχηγών,καϊ έάν, ό’περ 
δυνατδν νά φανή παιδαριώδες, ύποχρεωθή νάμή κα

ι ταναγκάζη τούς εΰγενεϊς τοΰ κράτους ν’ άναμένωσιν
j είς τδν άντιθάλαμον, ώς μέχρι τοΰδε έπραττε, συ

νήθως άφίνων αύτούς νά περιμένωσιν έπϊ ώρας ό’λας 
πρδ τών Ουρών αύτοΰ. Έν τούτοις ό αλλόκοτος ου 
τος μονάρχης ήγάπα τόσον τήν έθιμοτυπίαν, ώστε 
προυβαλε τάς μέγιστος δυσκολίας, μέχρις ού δεχθή 
τήν πρότασιν ταύτην, καίπερ ούδέν έτερον έχων νά 
έκλέξη ή τήν άπδ τοΰ θρόνου παραίτησιν καϊ μετά 
δύο ήμέρας άπέσυρε τήν άποδοχήν αύτοΰ. .Άλλως δέ 

. είναι πιθανόν ότι δέν είχε μεγάλην πίστιν είς τήν 

τιμιότητα τών υποτελών αύτώ.
f Ήτο τότε ή 13 δεκεμβρίου. Ή άπέλευσις τών 
| άγγλικών στρατευμάτων άνεβλήΟη καϊ πάλιν έπί 
Ι>· τινας ήμέρας ένεκα τής βραδύτητος, τήν δποίαν 
fj παρενέβαλλον οί άφγανοϊ άρχηγοϊ είς τήν παράδοσιν τών 

τροφών καϊ τών φορβών. Ό Μωχαμέτ-’Ακβάρ ήθελε 
1 πιθανώς νά χερδήση καιρόν καϊ νά καταβάλη διά 

τής πείνης τήν φρουράν. Αί παντοειδείς προμήθειαι 
I έγένοντο τόσον σπάνια·, έν τώ στρατοπέδω, ώστε οϊ
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λιζεν αύτω ισόβιον σύνταξιν τεσσάρων λάχ (') 
ρουπιών, χαί οτι άμέσως ήθελε δώσει τριάκοντα 
λάχ. Ό αγγλικός στρατός πρδς τούτοις θά έβοήθει 
αύτόν ίνα καθυποτάξη τούς αρχηγούς, καί μετά 
ταΰτα Οα έγχατέλειπε την χώραν, άλλα μετά δκτώ 
μήνας μόνον ό'πως σώση τήν ύπόληψιν αύτοΰ.

Αί προτάσεις αύται έγένοντο ε'κ συνωμοσίας 
μετά τών άλλων αρχηγών, οί πλεϊστοι τών δποίων 
ήθελον νά έκτελέσωσι πιστώς τήν συνθήκην, ήτις 
διά παντός θ' άπήλλασσε τήν χώραν άπό τής αγ
γλικής κατοχής. Είναι μάλιστα πιθανόν, καί τοΰτο 
δύναται νά έξηγηση τήν διαγωγήν τοΰ Μωχαμέτ- 
Άκβάρ, ότι περ'ι τής αλλαγής τών αιχμαλώτων 
δέν έφρόντιζον πολύ οί αρχηγό': ουτοι, ώς δι- 
δούσης τήν έλευθερίαν εϊς τδν άρχαϊον έμίρην 
Δδστ-Μωχαμετ. Ό άνήρ ουτος, όστις, έάν μή έκω- 
λύετο ύπό τών "Αγγλων, ήθελε κατορθώσει νά άνι- 
δρύση τήν μοναρχίαν τών Αφγανών, ήτο μάλλον 
επίφοβο; ή αγαπητός ε'.ς τούς άρχηγούς τών φυλών, 
οίτινες δέν δυσηρεστοΰντο βλέποντες αύτδν αιχμά

λωτον έν Λουδιάνφ. Ό Μωχαμέτ-Άκβάρ, ό’πως 
ματαιώση πάντα συμβιβασμόν, εϊς τών όρων τοΰ 
όποιου δέν ήθελεν είσθαι ή άπολύτρωσις τοΰ πατρδς 
αύτοΰ, ήθε'λησε ν' άναγκάση τούς άρχηγούς ν'άπο- 
τολμήσωσι τά πάντα, xa't ό’πως πείση αύτούς ήθε'λησε 
νά οείξη αύτοΐς ό'τι καί αύτοί οί Άγγλοι δέν ήσαν 
καλής πίστεως. Ό άτυχής Μάκ-Νάγτεν ένέπεσε 
μετ’ άκαταλήπτου πωρώσεως εις τήν παγίδα. Ούχ) 
μόνον έδε'χθη τάς γενομένα; εις αύτδν δολίας προτά
σεις, άλλά πρδς βεβαίωσιν τοΰ λόγου αύτοΰ έοωκεν εις 
τούς απεσταλμένους τοΰ σιρδάρ ιδιόγραφον γραμμά
τιου εις περσικήν γεγραμμένον γλώσσαν, τδ δποΐον 
xa't έπεοείχθη εϊς τούς αρχηγούς. Παρά τδ είωθδς 
αύτοΰ, τήν δλεθρίαν ταύτην άπόφασιν είς ούδε'να 
ένεπιστεύθη, μόνον δέ τήν ύστεραίαν οτε παρεχάλεσε 
τούς λοχαγούς Τρεβώρ, Λάουρενς καί Μακενζύ νά 
άχολουθήσωσιν αύτδν, άνεκοίνωσεν εϊς αύτούς τό 
σχέδιον, τδ όποϊον έκαλοΰντο νά έκτελέσωσι μετ’ 
αύτοΰ. Ό λοχαγδς Μακενζύ τότε είπεν εις αύτδν 
δτι ήτο πιθανώς συνωμοσία κατ’ αύτοΰ. «Συνω
μοσία I άπεκρίθη ό Μάκ-Νάγτεν άφετέ με νά έν- 
εργήσω, έμπιστεύθητε είς έμέ περί τούτου·. Ταΰτα 
δ’ είπών διέταξε τδν Λάουρενς νά μένη έφιππος, ίνα 
σπεύσας είς τήν άκρόπολιν, άναγγείλη τά συμβάντα 
εις τδν βασιλέα. Πρδς πάσας δέ τά; γενομένα; έν-

(’) 'Εν λάκ αντιστοιχεί πρδς 100,000 άργυρα; 
ρούπια;· 15 δέ άργυραϊ όουπίαι 2.40 φρά,'κα.

ΕΠ1ΘΕΩΣΗΣ1Σ.

στάσεις άπεκρίθη- «Υπάρχει κίνδυνος, άλλά τδ 
πραγμα αξίζει τδν κόπον. Όπωςδήποτε προτιμώ 
χιλιάκις ν’ άποθάνω μάλλον ή νά ζήσω έτι εξ εβδο
μάδας ώ; έκεϊναι τάς δποίας διήλθον». Παρεχάλεσε 
τδν στρατηγόν Έλφινστων νά έχη έτοιμα δυο συν
τάγματα πρδς έξοδον- ότε δ’ άνεχώρησε ούδέν εΐχεν 
έτοιμασθή- ύψωσε τους ώμους καί είπε- «Γίνεται 
ό’,τι έγίνετο απ’ άρχής τής πολιορκίας·.

Είς όλίγην άπδ του στρατοπέδου άπόστασιν ό 
Μάκ-Νάγτεν διέταξε τήν μικράν συνοδίαν αύτοΰ νά 
σταθή, αύτδς δε μετά τών τριών αύτοΰ αξιωμα
τικών έπροχώρησεν είς άπόστασιν πεντακοσίων ή 
έξαχοσίων βημάτων άπδ τοΰ φρουρίου. Έκεϊ συνήν- 
τησαν τδν σιρδάρ άκολουθουμενον ύπδ τοΰ Άμενου- 
λάχ χάν καί τών χυριωτέρων άρχηγών. Μετά τάς 
συνήθεις προσρήσεις, δ Μάκ-Νάγτεν προσηνεγχεν 
είς τδν σιρδάρ λαμπρόν ίππον, 0ν άρτι εΐχεν αγοράσει 
άντί 3,000 ρουπιών. Ό Μωχαμέτ-Άκβάρ ηύχα- 
ρίστησεν αύτώ έπί τώ δώρω τούτω, ώς καί διά ζεΰ- 
γος πιστολίων, τά όποια τήν προτεραίαν εΐχεν άπο- 
στείλει είς αύτδν μετά τής άμάξης χαί τών δύο 
ίππων του. Δι’ ένδς τών πιστολίων τούτων έμελλε 
μετά μικρόν ό σιρδάρ νά δολοφονήση τδν δωρητήν.

"Ήπλωσαν καλύμματα ίππων κατά γης έν ω 
μέρει ή χιών δέν ήτο πολύ πυκνή. Ό Μάκ-Νάγτεν 
έκάθησε πλησίον τοΰ σιρδάρ, έχων όπισθεν αύτοΰ 
τούς λοχαγούς Τρεβώρ καί Μακενζύ. Ό Μωχαμέτ 
Άκβάρ ήρώτησε τδν Μάκ-Νάγτεν, άν πάντοτε είναι 
έτοιμος νά έκτελέση τά συμπεφωνημένα*  ουτος ο’ 
άπήντησε- «πώς όχι ; ι. ’Γήν στιγμήν έκείνηνοί Άγ
γλοι παρατήρησαν ότι στίφος ’Αφγανών ώπλισμένων 
μέχρις δδόντων έπλησίαζον κατά αιχρδν, άποτε- 
λοΰντες κύκλον πέριξ αύτών. Ό Μάκ-Νάγτεν έδειξεν 
αύτούς είς τδν σιρδάρ, οστις άπεκρίθη- «ΤΙ! γνω- 
ρίζουσι τδ μυστικόν». "Επειτα αίφνης ανέκραξε- 
Begeer, bsgeer- « Έστράφην, λέγει ό λοχαγδς 
Μακενζύ, και είδον τδν σιρδάρ άρπάσαντα τδν άρι- 
στερδν βραχίονα τοΰ Μάκ-Νάγτεν μετά σατανική; 
άγριότητος έπί τοΰ προσώπου αύτοΰ έζωγραφημένης- 
δ σουλτάν Ίάν εΐχεν άρπάσει τδν δεξιόν. Άνατρέ- 
ψαντε: παρέσνρον αύτδν, καί ή μόνη λέξις ήν ή- 
κουσαν νά ειπη ήτο barae Khooda I έν δνό- 
ματι τοΰ θεοΰ ! > Είδον μίαν στιγμήν τδ πρόσωπον 
αύτοΰ- ήτο μεστόν φρίκης χαί έκπλήξεως. Ό λοχαγδς 
Λάουρενς λέγει έπίσης έν τή άφηγησει αύτοΰ- « Αί
φνης ήσθάνθην ό’τι μέ ήρπασαν έκ τών βραχιόνων, 
μοΰ άπέσπασαν τά πιστόλια καί τδ ξίφος, μ’ έσή- 
κωσαν άπδ της γ-ής. Ό Μωχαμέτ Σβϊ χάν, όΤτις

μοί είπε- «Σπεΰσον, άν άγαπα; τήν ζωήν σου·. 

Έστράφην, λέγει, καί είδον τδν Μάκ-Νάγτεν έξη- 
πλωμένον κατά γής, τήν κεφαλήν του κειμένην 
ό’που πρδ μικροΰ ήσαν οί πόδες του. τάς δέ χεΐρας 
αύτοΰ περιβφιγγομένας ύπδ τών τοΰ Άκβάρ, ένώ 
έπί τοΰ προσώπου αύτοΰ ήσαν έζωγραφημέναι ή κα*  

τάπληξις καί ή φρίκη.

Ό σιρδάρ έσκόπει νά διαφυλάξη τδν Μάκ-Νάγτεν 
ώς όμηρον, άλλά φαίνεται ότι έκεϊνο; άντέστη άπελ- 
πιστικώς, καί τότε δ Μωχαμέτ Άκβάρ έπυροβόλησε 
κατ’ αύτοΰ είς τδ στήθος διά πιστολιού. Τδ σώμα 
αύτοΰ κατεμελίσθη, ή κεφαλή αύτοΰ περιήχθη 
εις τήν πόλιν καί δειχθέϊσα θριαμβευτιχώς είς άγγλον 
άξιωματιχδν διατελοΰντα αιχμάλωτον, τδ δέ χατα- 
χρεουργημένον σώμά του έξετέθη έν τή μεγάλη τής 
Καβούλ άγορα. Είναι βέβαιον ό’τι σκοπός τών άφγα- 

νών άρχηγών δέν ήτο νά σφάξωσι τούς αιχμαλώτους, 
άλλά νά φυλάξωσιν αύτούς ίνα έπιβάλωσι τούς όρους, 
τού; δποίου; αύτοί ήθελον. Έν τή δρμή τής έκδική- 
σεω; έσιοζον έτι πολιτικόν πνεΰμα- έγίνωσκον δη
λονότι, οτι ή άγγλική κυβέρνησις ήτο άρκούντως 
ισχυρά, ώστε νά έκδικηθή φοβερώς καί έπεθόμουν 
κατά τδ δυνατδν νά έχωσι Ουράν ανοικτήν εί; τάς 
διαπραγματεύσεις. Προσεπάθησαν λοιπόν ό'λαις δυ- 
νάμεσι νά προστατεύσωσι τούς αιχμαλώτους αύτών 
κατά τής μανίας τοΰ όχλου, καί έξετέθησαν πολ
λάκις ύπέρ αύτών. Ό λοχαγδς Τρεβώρ έτέθη είς τά 
δπίσθια τοΰ ίππου τοΰ Μωχαμέτ χάν, άλλά κατα- 
πεσών έχρεουργήθη άνηλεώς, χαί τδ σώμα αύτοΰ 
περιήχθη είς τάς όδούς τή; Καβούλ. Καί δ λοχαγδς 
Μακενζύ άνέβη έπί ίππου όπισθεν ένδς ε'κ τών άρ
χηγών, όστις άπδ ρυτήρος έλαύνων διηυθυνθη πρδς 
τδ φρούριον. Περί αύτούς τρέχοντας έσύριζον αί 
σφαίρα·., καίοί βάρβαροι κατεδίωκον αύτούς κραυ- 
γάζοντες- «Φονιύσατε τδν κιαφίρην·. Έπί τέλους δ 
άρχηγδ; ήναγκάσθη νά σταθή έπί μίαν στιγμήν καί 
άφαιρέσας τήν κίδαριν αύτοΰ — τούτο δ’ είναι ή 
έσχάτη έπίκλησις ήν δύναται νά ποιήση Μουσουλ
μάνο;— νά φεισθή τή; ζωής τοΰ φίλου αύτοΰ. Ένώ 
ανέβαινε γήλοφόν τινά, δ ίππος κατέπεσε, καί τότε 
δ Μακενζύ διέτρεξε τδν έσχατον κίνδυνον μετά πολλής 
δυσκολίας άποσπασθείς άπδ τών χειρών τοΰ όχλου-
Χαί δ μέν σιρδάρ κατά τήν πορίστασιν ταύτην έπυ
ροβόλησε χατά τοΰ λαοΰ, ό δέ ύπερασπίζων αύτδν 
“Ρχηγδ; έτέθη έμπροσθεν αύτοΰ λαβών πληγήν ξί
φους Οίίτως δ Μακενζύ ήουνήθη νά φθάση είς τδ 
φρούριον, όπου εύρε τδν λοχαγδν Λάουρενς σωθέντα 

μέν έπίσης, άλλ’ έξαντληθέντα έχ τοΰ βίαιου δρόμου 
χαί τών πληγών, τάς δποίας χαθ’ δδδν έλαβεν.

Οί άρχηγοί ήλθον κατόπιν άλληλοδιαδόχως εις 
τδ φρούριον πρδς συνάντησιν αύτών. Εί; μόνον γέρων 
μολϊς ε'τόλμησεν άναφανδδν καί θαρβαλέως νά 
τήν διαγωγήν τών άδελφών αύτοΰ. Είπεν ότι ή άτι
μος αυτή προδοσία είναι αίσχος διά τδν ισλαμισμόν. 
Ό Μωχαμέτ Άκβάρ είπεν εί; τούς αιχμαλώτους, 
δ’τι δ σίρ Μάκ-Νάγτεν καί δ λοχαγδς Τρεβώρ ήσαν 
έν ασφαλεία, άλλά κατά τήν αύτήν στιγμήν ίτεινον 
διά τών παραθύρων τήν αίματόφυρτον καί κατακρε ■ 
ουργημένην χέϊρα τοΰ άτυχοΰς Νάγτεν. ’Επειδή δέ ε'ν 
τώ φρουρίω δέν ήσαν άσφαλεϊς, διότι έγίνοντο άπαύ- 
στω; έφοδοι, διά τοΰτο έν καιρώ νυχτδ; ώδηγήθησαν 
είς τήν πόλιν. Άσυλον αύτών ώρίσθη ή οικία τοΰ 
σιρδάρ, όπου έλθόντες ευρον τδν λοχαγδν Σχίννερ, 
έκεϊνον όστις έκόμισεν εί; τδν σίρ Ούίλλιαμ τά; όλε— 
θρίας προτάσεις, έξ ών ήπατήθη καί όστις, ών έλεύ- 
θερο; έπί τώ λόγω μόνον τής τιμής αύτοΰ, έπανήλ
θεν είς το»; έχθρσΰς χαί έμεινεν αιχμάλωτος.

Οί βάρβαροι άρχηγοί μετεχειρίσθησαν προσηχόν- 
τως τούς άγγλους αξιωματικούς χαί. ήθέλησαν νά έπα- 
ναλάβωσι τά; διαπραγματεύσεις. Ό λοχαγδς Λάου
ρενς χατωχησεν εις τήν οικίαν τοΰΆμενουλάχ χάν, 
όστις έδειξεν αύτώ τήν εί; τδν σιρδάρ άποσταλεϊσαν 
επιστολήν τοΰ Νάγτεν. Τή 29 δεκεμβρίου άπεστάλη 
ύπδ φρουράν εί; τδ στρατόπεδον. Τή επαύριον ίμα - 
θαν οί λοχαγοί Μακενζύ καί Σχίννερ ότι δ ταγμα
τάρχης Πόττιγγερ έπανέλαβε τάς διαπραγματεύσεις 
χαί έπανήχθησαν ουτω; είς τδ στρατόπεδον μετημ- 
φιεσμένοι ώ; Αφγανοί πρδς πλειοτέραν άσφάλειαν.

Τί δέ έπραττον οίΆγγλοι εί; τδ στρατόπεδον, ένώ 
πρδ τών οφθαλμών αύτών έδολοφονέϊτο δ άντιπρό- 
σωπος τής χώρα; αύτών; Ούδέν. Έφαίνοντο παρα- 
λελυμένοι καί κατάπληκτοι. Ένταΰθα δ κ. Έϋρε 
δέν δύναται νά κράτηση τήν άγανάκτησιν αύτοΰ καί 
ανακράζει «Ουδέ τυφεκίου βολή ήκούσθη, ούδέ 
στρατιώτης ίχινήθη- δ φόνος άγγλου απεσταλμένου 
έξετελέσθη πρδ τών οφθαλμών χαί εις άπόστασιν 
βολής άγγλικοΰ στρατοΰ, χαί ού μόνον δέν έζήτησαν 
νά έκδικήσιυσιν τήν φρικαλέαν ταύτην πρόξιν, άλλ’ 
άφήχαν τδ σώμα εκτάδην έπί τής πεδιάδος νά χρη- 
σιμεύση ώς τρόπαιον είς στρηνιώντα όχλον, καί ώ; 
πομπή είς τήν δημοσίαν άγοράν·.

Καθ' όλην τήν ή;εεραν διετέλουν έν άγωνία περί 
τή- τύχης τών άπεσταλμένων. ΊΙ τάλαινα τοΰ 
Νάγτεν σύζυγος είχε πάσας τάς πλήρους άγωνία; 
αμφιβολίας. Τέλος, τήν εσπέραν δ στρατηγός Έλ-·

*
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φινβτων λαμβάνει έπιστολήν τοΰ λοχαγοΰ Κονολλύ 
εύρισκομένου έν Καβοΰλ κα': άγγελλοντος τδ οδυνηρόν 
τέλος τοΰ απεσταλμένου.
I Ό ταγματάρχης Πόττιγγερ είχε τότε την πολι
τικήν διεύθυνσιν καί μόλις άναλαβών τά καθήκοντα 
αύτοΰ, ηρξατο τών διαπραγματεύσεων. Οϊ προτει- 
νόμενοι ό'ροι ήσαν, ότι οί Άγγλοι Οά έγκατέλειπον 
απαν τδ πυροβολικόν αύτών πλήν ές τηλεβόλων, 
οτι θά παρέδιδον άπαντας τούς θησαυρούς, και δ'τι 
οί έγγαμοι Οά έδίδοντο ώς όμηροι μετά τών συζύγων 
κα'ι τών τέκνων αύτών.

Ένταΰθα άπαντώμεν έν τώ βιβλίω τοΰ κ. Έϋρε 
άπλας τινας γραμμάς, άς δέν δύναται ν'άναγνώση τις 
άνευ δδυνηρας συγκινήσεως. ΊΙ ύστεραία τής σφαγής 
τοΰ Νάγτεν ήτο ή 25 δεκεμβρίου, ήμέρα τών Χριστοί» 
γέννων. Χριστούγεννα! ήμέρα τών αγγλικών οικο
γενειών, πατροπαράδοτος χαρμόσυνος ήμέρα. Ό ίδών 
αγγλικά Χριστούγεννα, ό γινώσκων πόσον ή θρη
σκευτική κα'ι οικιακή αύ'τη τε'ρψις είναι κοινή, 
άδύνατον νά μή συγκινηθή κα'ι Ολιβή βλέπων α
σθενή Χριστιανών στρατόν έν τώ μέσω χιόνων τής 
Ασίας πανταχόΟεν κεχωσμένον, ύπδ βαρβάρων κα'ι 
άσπλάγχ.νων στιφών περικυκλωμένον καί άναπολοΰν- 
τα απέναντι τοΰ θανάτου καί ύπδ τό βάρος τών σκλη- 
ροτάτων δοκιμασιών τήν εορτήν τής γενεθλίου εστίας. 
«Ποτέ, λέγει ό κ. "Εϋρε, ποτέ Ολιβερώτερα Χρι
στούγεννα δέν άνέτειλαν δΓ άγγλους στρατιώτας είς 
ξένην γήν. Καί οί όλίγοι έξ ήμών, όσοι ύπδ τής 
ισχύος τής συνήθειας άντήλλαξαν εΐσέτι τάς συνήθεις 
εύχάς καί προσρήσεις, καί αύτοί έπραξαν τοΰτο μετά 
τίνος στενοχώριας καί μετά λόγων οί'τινες παν άλλο 
έξέφραζον ή τήν χαράν». (Έπεται συνέχεια).

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΑΙ ΕΚ SIIOAOY ΒΡΟΧΑΙ. — Ύπδ τδ πλάτος τών 

νήσων τοΰ Πρασίνου ακρωτηρίου οί περιηγηταί πα- 
ρατηροΰσι πολλάκις βροχάς έρυθρας σποδοΰ καί εί
δος τι ομίχλης Τήν ούσίαν τής σποδοΰ ταύτης έξή- 
τχσε διά μικροσκοπίου πρδ πολλών έτών δ κ. Έ- 
ρεμβεργ καί έξήνεγκε τήν γνώμην οτι, ελάχιστα μό
ρια διά τοΰ άέρο; πανταχόΟεν φερόμενα, έσχημάτισαν 
διαφανή ζώνην κονιορτώδη, ήτις περιδινουμένη ί- 

πιπτεν ενίοτε έπί τής έπιφανείας τής γής. Αί πα
ρατηρήσεις τοΰ κ. "Ερεμβεργ έγένοντο έπί ανεπαρκών 
ποσοτήτων ύ’λης.

Τδ φαινόμενον έμελέτησεν επ' έσχάτων έμβριθέ- 
στερον δ κ. Έλμαν ε'ρευνήσας τά ναυτικά βιβλία 

1196 πλοίων, διελθόντων τδ πλάτος τοΰτο άπδ τοΰ 
1845— 187 1.

Τδ ζήτημα έμελέτησεν ιδία ύπδ μετεωρολογικήν 
<S|»iv καί κατέληξεν είς τά επόμενα συμπεράσματα.

Αί πλεϊσται τών έκ σποδοΰ βροχών κατέπεσαν έν 
τή ζώνη τοΰ "Ατλαντικού, ήτις περιλαμβάνεται 
μεταξύ τής 9’ καί 16 μοίρας βορείου πλάτους. 
Ύπδ τήν 6 μοΤράν εΐσι σπανιώταται, ή δέ νοτιω- 
τέρα πασών κατέπεσεν έν τή 2° 56' βορείου πλά
τους καί ύπδ μήκος δυτικόν 26 μοιρών. Αί δυτι- 
κώτερον παρατηρηθέισαι δύο βροχαί κατέπεσαν ύπδ 
τήν 38 μοίραν δυσμικοΰ μήκους καί έν άποστάσει 
300 μιλίων άπδ τοΰ Πρασίνου άκρωτηρίου. Τοιαΰται 
βροχαί συνέδησαν καί είς διάφορα μέρη τής Σκοτει
νής θαλάσσης, ώς έκάλεσεν αύτήν ό Ερεμβεργ. Αί 
βροχαί αύται έπεσαν απαξ έν άποστάσει 150 μιλίων 
άπ' άλλήλων, διαρκοΰσαι πολλάκις έπί πολλάς η
μέρας, καί εκτεινόμενα: έπί έπιφανείας μεταβλητού 
μεγέθους, ουδέποτε ήττονος ένίοτε τών 4 00,000 
τετραγωνικών μιλίων.

Κατά τινα περίοδον τοΰ έτους πίπτουσι συχνότε
ρου· φαίνεται δ'τι παρά τάς άφρικανικάς άκτάς συμ- 
βαίνουσι κατά χειμώνα, καί δυσμικώτερον, άμα τοΰ 
έαρος άρχομένου. ΊΙ τοΰ ανέμου διεύθυνοις κατά τάς 
βροχάς ταύτας ήν συνεχέστερου έκ βοέρϊ πρδς άνατο
λάς και έκ βορρά πρδς τά βορειανατολικά. Α·5ται 
λίαν άκανονίστως διανέμονται μεταξύ τών μνημονευ- 
Οέντων έτών. Έπδ 63 τυχαίων άνεμων κατέπεσαν 
δκτώ έκ ψάμμου βροχαί. Ένίοτε πίπτουσι πολλάκις 
άναμεμιγμέναι μετά σποδοΰ καί άμμου.

Αϊ βροχαί αύται έπισυμβαίνουσι ραγδαιότεραι 
σον προσεγγίζουσι πρδ; τάς άφρικανικάς άκτάς. ΊΙ 
έπί τής θαλάσσης δμίχλη συνδέεται πρδς τάς βροχάς 
ταύτας.

Ό κ. Έλμαν εξάγει έκ τών παρατηρηθέντων ά- 
ποτελεσμάτων τδ συμπέρκσμα, ότι τδ ύλικδν τής έκ 
τέφρας βροχής προσέρχεται ιδία έξ Αφρική; καί τοΰ 
δυτικού μέρους τής Σαχάρας. Ούχ ήττον δυνατόν 
ένίοτε δ'πως παραχθή κράμα μορίων, έκ τής νοτίου 
"Αμερικής προερχόμενων.

"Ολοι οί άνθρωποι είναι έπίσης υπερήφανοι, δια- 
φέρουσι δέ μόνον κατά τάς όδοΰς καί τούς τρόπους, 
καθ' ους τήν υπερηφάνειαν αύτών έκδηλοΰσιν.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

ίύιιοις Βουτυρά και Σ/as.


